
A
L-

D
O

H
A 

M
A

G
A

ZI
N

E

فن	العيش

مجانًا	مع	العدد

كتاب:
امرأتنا	

في	الشريعة	والمجتمع
الطاهر	الحداد

56

مجانًا	مع	العدد	كتاب:

امرأتنا	
في	الشريعة	والمجتمع

الطاهر	الحداد
ملتقى	اإلبداع	العربي	والثقافة	اإلنسانية 		العـدد	56	-	يونيو	2012

األونكتاد	بالدوحة

اقتصاد	أخالقي
خوان	غويتسولو

عن	شكري	وبولز
كارلوس	فوينتس

الماضي	المشمس
أهداف	سويف

هذه	حريتي

محاولة	للبحث	عن	كنز	السعادة	المفقود

rasha
Stamp



¿É«°ùædG ó°V

ُحدِّد	تاريخ	ميالد	حافظ	إبراهيم،	بتقدير	من	القومسيون	الطبي،	في	
فبراير	من	عام	1872،	أما	وفاته		فكانت	في	يونيو،	أو	يوليو	1932،	
وقد	عاش	مسخرًا	شعره	لقضايا	وطنه،	فنالت	روحه	نصيبها	األوفر	من	

صفحات	الثورة،	وكسر	شوكة	اإلنكليز	والسلطان	العثماني.
على	 ولــد	 فهمي،	 إبراهيم	 القناطر	 مهندس	 ابــن	 حافظ	 محمد	 هو	
النيل،	وحول	هذه	الوالدة	يذكر	محمد	 متن	«ذهبية»	كانت	راسية	على	
اسماعيل	كاني	في	مقدمة	الطبعة	الثانية	من	ديوان	حافظ	مستندًا	إلى	
تعليق	أحمد	أمين	على	والدة	حافظ	بأنه	«كان	إرهاصًا	لطيفًا،	وإيماء	
طريفًا،	إذ	شاء	القدر	أال	يولد	شاعر	النيل	إال	على	صفحة	النيل».	وقد	
من	 لي،	 البورصه	 أحمد	 بنت	 هانم	 هي	 فأمه	 دمان،	 حافظ	 في	 اجتمع	

أسرة	تركية	أصيلة	سكنت	حي	المغربلين	الشعبي	بالقاهرة.
لم	يعش	حافظ	في	كنف	أبيه	طويًال،	فتواله	خاله،	متكفًال	بدراسته	
في	المدرسة	الخيرية،	حيث	تزامل	فيها	حافظ	مع	مصطفى	كامل،	وكانا	
على	صلة	قرابة	من	جهة	األم،	وكذلك	في	ما	بعد	على	صلة	في	الجهاد	
خاله	 نقله	 لما	 حافظ	 تمرد	 بوادر	 أولى	 كانت	 االحتالل.	 ضد	 الوطني	
الستكمال	التعليم	الثانوي	من	القاهرة	إلى	طنطا؛	فما	كان	يتلقاه	هناك	
من	دروس	لم	ينسجم	وميوالته،	فانصرف	إلى	الجامع	األحمدي	بطنطا،	
حيث	سيتشبع	بحلقات	الدرس	على	يد	األئمة	في	علوم	الفقه	والشريعة	
القدامى،	 الشعراء	 بدواوين	 ذاكرته	 فامتألت	 وآدابها،	 العربية	 واللغة	
وراح	يقرض	على	منوالهم،		إال	أن	خاله	لم	يكن	ليقبل	(حافظ)	شاعرًا،	
في	طنطا	 المحامين	 نقيب	 فتلقفه	 القطيعة،	 تأنيبًا	حتى	صارت	 فأنبه	
وجعله،	لفصاحة	بيانه،	مساعدًا	له.	ومن	مكتب	المحاماة	إلى	المدرسة	
المحاماة	 في	 بفشله	 قائل	 بين	 االنتقال	 تفسيرات	 تضاربت	 الحربية	
واألدب،	وقائل	بأن	حافظ	تأثر	بسيرة	البارودي،	ومهما	يكن	فقد	وجد	
حافظ	وظيفة	تدر	عليه	راتبًا	وفي	نفس	الوقت	يشبع	فيها	شغفه	األدبي	

في	وقت	لم	يكن	األدب	يدرأ	عن	حاجة	األديب.
في	عام	1891	تخرج	حافظ	ضابطًا	في	الجيش،	ثم	نقل	إلى	الشرطة	
ثم	إلى	الجيش	ثانية،	كما	خدم	في	السودان	زهاء	سنتين	وأحيل	على	
السوداني	على	كبار	 الجيش	 إبان	مشاركته	في	تمرد	 االستيداع	مرتين	

الضباط	الموالين	لإلنكليز.
عاد	حافظ	إلى	مصر	يائسًا	من	خدمته	في	الجيش،	فدخل	في	طور	
جديد	بعدما	ذاع	صيته	في	الشعر	الوطني	وكضابط	حر	جسور،	فقد	كان	
	محمد	عبده	ومصطفى	كامل	 الزعماء	على	رأسهم	 يتردد	على	مجالس	
وسالحًا	 وطنية	 ذخيرة	 شعره	 في	 وجدوا	 وقد	 زغلول..	 باشا	 وسعد	
يلهب	الشعور	الوطني،	تمهيدًا	للقيام	بالحركة	الوطنية،	وكانوا	له	دعمًا	

لما	طارده	اإلنكليز	وسدوا	في	وجهه	أبواب	الرزق.
1911	وشرف	 عام	 الكتب	 دار	 في	 األدبي	 للقسم	 رئيسًا	 عين	حافظ	
برتبة	البيكوية	في	1912	ثم	بنيشان	النيل	حيث	لقب	بشاعر	النيل،	لكن		
(حافظ)كان	يفضل	دائمًا	أن	يلقب	بالشاعر	االجتماعي.	بعد	وفاة		(حافظ)	
تنبهت	وزارة	المعارف	العمومية	في	مصر	إلى	أن	شعر	شاعرها	الكبير	لم	
يجمع	في	ديوان،	فعهدت	للجنة	من	األكاديميين	بجمع	قصائده	وشرحها	
في	ديوان	كان	مرجعه	ما	نشر	في	الصحف	والمجالت	من	شعر	حافظ.

وزارة	الثقافة	والفنون	والتراث
الدوحة	-	قطر

صدر	في	سلسلة	كتاب	الدوحة:
حافظ	إبراهيم

شاعر	النيل



الدوحة في حلتها اإللكترونية 

رئي�س التحرير

قريبًا سيس���عد قراء مجلة »الدوحة« بتصفحها عبر موقعها اإللكتروني، 
الذي عهد بإنشائه إلى مؤسسة »الوطن للطباعة والنشر والتوزيع«، ليكون 
أول موق���ع لمجلة عربية يتصفح بتقنية )e paper( المتط��ورة مع مميزات 
تقنية فائقة الجودة تح�اف�ظ على ش���كل »المج���لة« في إخراجها المطبوع، 
وتقدم مزايا متعددة باس���تخدام أحدث التكنولوجيا والتصميمات المتميزة، 
لتجعل تصفح »الدوحة« س���هاًل، وقراءتها ممتع���ة، والتواصل في فضائها 

الرقمي نشطًا فعااًل. 
يأتي هذا الموقع وفاء من »الدوحة« بما وعدت به قراءها أن تكون ملتقى 
متميزًا لإلبداع والثقافة دائمًا، وتقديرًا منها لثقة قرائها، واعتزازها بازدياد 
اإلقب���ال عليها، ورغبة منها ف���ي أن يصل مّدها الثقافي إل���ى كل قرائها في 
أنحاء العالم، مؤكدة في الوقت نفس���ه أهمية مشاركتهم وتفاعلهم معها عبر 

هذه القناة االتصالية الجديدة. 
وإنن���ا لنتطلع إلى أن يكون لموقع »الدوحة« اإللكتروني تميزه الخاص، 
الذي يجمع بي���ن جودة التصمي���م، وروعة اإلخراج، وس���هولة التصفح، 
بحيث يج���د القارئ خدمات متع���ددة يمكنه االختيار من بينه���ا، كما يمكنه 
إبداء المالحظات والمش���اركة في اس���تطالعات الرأي والحوارات البناءة، 

والتواصل الدائم مع المجلة. 
إن دخول مجلة »الدوحة« عالم النشر اإللكتروني من أجل تعميم رسالتها 
الثقافية يؤكد حضورها على شبكة المعلومات العالمية )اإلنترنت( وقدرتها 

على المنافسة الشريفة، عبورًا نحو مستقبل إعالمي جديد. 
وم���ا كان لمجلة »الدوحة« أن تش���هد هذا التطوير الكبي���ر وأن تصل هذا 
المس���توى الرفيع لوال الدعم الكبير الذي يقدمه لها س���عادة الدكتور حمد بن 
عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، الذي أكد مرارًا »أننا لن 

نبخل على المجلة بأي جهد يمكنها من تحقيق رسالتها الثقافية«. 
ونحن بدورنا نؤكد لس���عادته ولجميع قرائنا األعزاء أننا لن ندخر وسعًا 
من أجل رفع مستوى مجلة »الدوحة« وتطويرها، لتبقى دائمًا في الصدارة، 

حائزة قصب السبق والريادة. 
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االلكرتوين  الربيد  عرب  تر�شل  اأن  ويف�شل 

 1000 حدود  يف  مدمج  قر�س  على  اأو  للمجلة 

كلمة على العنوان االآتي:

تليفون : 44022295 )974+( 

تليفون - فاك�س : 44022690 )974+(

�ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد اإللكتروني: 

   aldoha_magazine@yahoo.com

املواد املن�شورة يف املجلة تعرب عن اآراء كتابها 

وال تعرب بال�شرورة عن راأي الوزارة اأو املجلة 

وال تلتزم املجلة برد اأ�شول ما ال تن�شره.
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وكيل التوزيع يف دولة قطر:

 دار ال�شرق للطباعة والن�شر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاك�ص: 44557819

وكالء التوزيع يف اخلارج:

 4871414  اململكة العربية ال�شعودية - ال�شركة الوطنية املوحدة للتوزيع - الريا�س- ت: 

- فاك�ص: 4871460/ مملكة البحرين - موؤ�ش�شة الهالل لتوزيع ال�شحف - املنامة - ت: 

العربية  املوؤ�ش�شة   - املتحدة  العربية  االإم��ارات  17480818/دولة  فاك�ص:   -  17480800
4475668/ �شلطنة ُعمان -  4477999 - فاك�ص:  اأبو ظبي - ت:  لل�شحافة واالإع��الم -  

موؤ�ش�شة ُعمان لل�شحافة واالأنباء والن�شر واالإعالن - م�شقط - ت: 24600196 - فاك�ص: 

 - الكويت   - واالإع��الن  للدعاية  الت�شويقية  �شركةاملجموعة   - الكويت  دولة   /24699672
ال�شحفية  نعنوع  موؤ�ش�شة   - اللبنانية  اجلمهورية   /24839487 فاك�ص:   -  1838281 ت: 

للتوزيع - بريوت - ت: 653259 - فاك�ص: 653260/ اجلمهورية اليمنية - حمالت القائد 

التجارية - �شنعاء - ت: 240883 - فاك�ص: 240883 / جمهورية م�شر العربية - موؤ�ش�شة 

دار  الليبية -  27703196/اجلماهريية  فاك�ص   - 25796997 القاهرة - ت:  االأه��رام  - 

- فاك�ص:  الفكر اجلديد ال�شترياد ون�شر وتوزيع املطبوعات - طرابل�س - ت: 925639257 

213332610 / جمهورية ال�شودان - دار الريان للثقافة والن�شر والتوزيع - اخلرطوم - ت: 
466357 - فاك�ص: 466951 / اململكة املغربية - ال�شركة العربية االإفريقية للتوزيع والن�شر 
وال�شحافة، �شربي�س - الدار البي�شاء -  ت: 2249200 - فاك�ص:2249214/ اجلمهورية 

العربية ال�شورية - موؤ�ش�شة الوحدة لل�شحافة والطباعة والن�شر والتوزيع - دم�شق - ت: 

2127797 -فاك�ص:2128664

االشتراكات السنوية

تر�شل قيمة اال�شرتاك مبوجب حوالة 

م�شرفية اأو �شيك بالريال القطري 

با�شم وزارة الثقافة والفنون والرتاث 

على عنوان املجلة.

داخل دولة قطر 

 االأفراد                    120 ريااًل

 الدوائر الر�شمية             240 ريااًل 

خارج دولة قطر

دول اخلليج العربي           300 ريال

باقي الدول العربية           300 ريال

دول االحتاد األوروبي        75 يورو          

اأم���������ي����رك�������ا                  100 دولر    

ك������ن���دا وا�ش���ت����رال����ي����ا  150دوالرًا

الموزعون

األسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

االإمارات العربية املتحدة

�شلطنة عمان

دولة الكويت

اململكة العربية ال�شعودية

جمهورية م�شر العربية

اجلماهريية العربية الليبية

اجلمهورية التون�شية

اجلمهورية اجلزائرية

اململكة املغربية

اجلمهورية العربية ال�شورية

10 رياالت
دينار واحد

10 دراهم
800 بي�شة
دينار واحد

10 رياالت
جنيهات  3

3 دنانري
2 دينار

80 دينارًا
15 درهمًا

80 لرية

اجلمهورية اللبنانية

اجلمهورية العراقية

اململكة االأردنية الها�شمية

اجلمهورية اليمنية

جمهورية ال�شودان

موريتانيا

فل�شطني

ال�شومال

بريطانيا

دول االحتاد االأوروبي

الواليات املتحدة االأمريكية

كندا وا�شرتاليا

3000 لرية
3000 دينار

1.5 دينار
150 ريااًل
1.5 جنيه

100 اأوقية
1 دينار اأردين

1500 �شلن
4 جنيهات

4 يورو
4 دوالرات
5 دوالرات

رئيس قسم التوزيع واالشتراكات

عبد اهلل حممد عبداهلل املرزوقي

تليفون : 44022338 )974+(

فاك�ص : 44022343 )974+( 

الربيد الإلكرتوين:

al-marzouqi501@hotmail.com
doha.distribution@yahoo.com

الطاهر احلداد

امراأتنا يف ال�شريعة واملجتمع
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لوحة الغالف
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م   اإ�شبانيا - 1864-1901 
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عديم األخالق

متابعات
الثقافة الفرن�سية والعهد اجلديد
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�سحوة الرقيب
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4

رحلة
برلني  مدينة الدببة والب�سر الغا�سبني
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باريس - عبد اهلل كرمون

لم َتْخُفْت َبْعُد في األذهان ذكرى أولئك 
باريس  غادروا  الذين  والشعراء  الكّتاب 
استياء،  في  العشرين  القرن  بداية  في 
انصرام  بعد  اإلب��ق��اء،  على  احتجاجًا 
الحديدي  النتوء  على  الدولي،  معرضها 
زعمهم،  في  مفسدًا  إيفيل،  لبرج  الجهم 
المدينة. كما  قلبها، جماَل  بانتصابه في 
المثقفين،  م��ن  ع���دد  م���غ���ادرة  ك��ان��ت 
وغيرهم، بعد تنصيب ساركوزي رئيسًا 
لها سنة 2007 شجبًا قويًا لما اعتبروه 
من  تبقى  ما  على  يأتي  قد  فعاًل  حينها 

جمال تلك الجمهورية.
المعترضين  اع��ت��راض��ات  ك��ان��ت 
ع��ل��ى ه���دم ب���رج إي��ف��ي��ل ب��ع��دم��ا انفض 
ُقلعت  مثلما  فيه،  عرض  الذي  المعرض 
حس  من  نابعة  األخ��رى،  المعروضات 
صون  بمسؤولية  واض��ط��الع  جمالي 
فرادة تناسق هندسة المدينة، بينما كان 
موقف الذين هاجروا فرنسا عمليًا والذين 
هدهدة  عن  الجمهورية  رقي  أحالم  كفت 
التي  الطامة  حجم  يعكس  أرواح��ه��م، 
الرؤية  في  متمثلة  حينئذ،  بالبلد  ألمت 
بها  بشر  التي  والالشعبية  المتطرفة 

يومئذ ساركوزي. 

في ظل ساركوزي  الثقافة  واقع  إن 
هو  بثقافته  مباشر،  بشكل  مرتبط، 
ثقافته  كانت  فإن  الثقافية،  وبسياسته 
في حدها األصلي ضحلة، فإنها يمينية 
يجمع  ويكاد  آخ��ر.  مستوى  في  رعناء 
هو  الساركوزي  العهد  كون  على  الكل 

بحق فترة انحطاط ثقافي بامتياز.
الفرنسي  الرئيس  ثقافة  تتمثل  ففيم 
األسبق؟ وكيف انعكست، هي، وتوجهاته 
السياسية، على رؤيته الشاملة لمختلف 
الثقافي  العامة، وللشأن  الحياة  مناحي 
العهد  اعتبار  بوجه خاص؟ وكيف يمكن 
فضاء  االشتراكيين،  ظل  في  الجديد، 

متاحًا لتنفس هواء ثقافي نقي؟
نيكوال  أن  م��ت��ت��ب��ع  أي  ي��غ��ف��ل  ال 
األجنبية  اللغات  يتقن  ال  س��ارك��وزي 
ارتبطت  ال��ت��ي  ال��ف��رن��س��ي��ة،  فيها  ب��م��ا 
أجل  من  ضحوا  الذين  العظماء  بأسماء 
المتنور  والعقل  الحق  جمهورية  إرساء 
لغة  الفرنسية  بأن  أقصد  ال  والحريات. 
غريبًا  ساركوزي  كون  وإنما  أجنبية، 
واليته  مدة  طيلة  الرجل  ارتكب  عنها. 
المتنوعة،  األخطاء  من  يحصى  ال  عددًا 

وليس نطقه اسم روالن بارث مؤخرا
لدن  كلمته  ف��ي  »ب���ارط���ي���ز«،  ب���   ً
لجوليا  وطني  استحقاق  وسام  تعليق 

كريستيفا، سوى أبسطها. يدل هذا على 
لنا  حاجة  وال  ذاته  بارث  بوجود  جهله 
بالتركة  المطبق  جهله  على  للتأكيد  هنا 
الفكرية لصاحب القراءة العاشقة للنص، 
وليس  بالنصوص  مبال  غير  دام  م��ا 
ألم يتذمر من استمرار تدريس  يعشقها. 
والالتينية  )اليونانية  القديمة  اللغات 
مضيعة  ذلك  واعتبر  فرنسا،  في  مثال( 
للوقت، وال طائل من ورائه. قال »)...( 
متعة المعرفة رائعة، غير أن على الدولة 
أن تنشغل أواًل بنجاح الشباب في تأمين 

مستقبلهم المهني«. 
نيكوال  آخ��ي��ل  ك��ع��ب  ال��ث��ق��اف��ة ه��ي 
وربما  أحدهم،  قال  كما  إذن  ساركوزي 
قوة  يتذكرون  الناس  من  كثير  يزال  ما 
اندفاعه أوان بداياته في قصر الرئاسة، 
عواهنه،  على  الكالم  يلقي  كان  عندما 
وال  ف��ح��ص  دون  وذاك  ب���ذا  م��ص��رح��ًا 
عنه  يغيب  أمور  في  خائضًا  تمحيص، 

ألف باء أغلبها. 
والمقت  بالثقافة،  دراي��ت��ه  قلة  إن 
جعاله،  ذل��ك،  عن  المترتب  المرضي 
في  البوليسية  م��ي��ول��ه  إل���ى  إض��اف��ة 
برؤية  م��ط��ّع��م��ًا  ذل���ك  ك��ل  ال��ت��س��ي��ي��ر، 
الثقافة  أرَض  يترك  رجعية،  سياسية 
لم  ساركوزي  أن  بذلك  واض��ح  يبابا. 
اعتبره  بل  بتاتًا،  الثقافي  بالشأن  يهتم 
الميزانية  تتجاوز  لم  إذ  الكماليات،  من 
المخصصة لهذا القطاع المليارين. ناهيك 
ال  نصبه  ال��ذي  الثقافة  وزي��ر  ك��ون  عن 
االسم،  يحمل من معاني وزارته سوى 
عن  أما  لديه.  الالزمة  الكفاءة  بانعدام 
الفضيحة التي أثارها كتابه السيئ حول 
وال  فحدث  شخصيًا  الجنسية  سياحته 
المادي  الدعم  من  قلل  قد  أنه  كما  حرج. 
النشاط  إلنعاش  الالزمين  والمعنوي 
الثقافي والفني في ربوع البلد كلها. وتم 
تعويض ذلك ببعض النشاطات المتسمة 
يبدو  والتمييع.  االستخفاف  من  بكثير 
أن  تذكرنا  ما  إذا  ما  نوعًا  منطقيًا  األمر 
على  يعولون  ال  وحاشيته  ساركوزي 
المالية  على  يركزون  ما  بقدر  الثقافة، 
أيضًا  رأينا  لذلك  والمقاوالت.  واألعمال 
المكتبات،  المتكررة ألصحاب  الشكاوى 
يلحقهم  صار  الذي  الغبن  من  متذمرين 

الثقافة الفرنسية
بين االضمحالل الساركوزي

 والعهد الجديد

متابعات
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الوضع  تفاقم  إل��ى  إضافة  باستمرار. 
الحرج للفنانين الذين ال يشتغلون إال في 
فترات المهرجانات الفنية المتباعدة أكثر 
المادية  حالتهم  تأثرت  والذين  فأكثر، 
بالمساطر القانونية التي تهافتت عليهم 

تهافتًا.
المسلسل  ك���ان  ح����ال،  ك���ل  ع��ل��ى 
التدريجي الكارثي الذي طال مجال البحث 
التخصصات  بعض  وباألخص  العلمي 
منذ  بدأ  قد  منه  واالجتماعية  اإلنسانية 
ورهطه،  ساركوزي  لحكم  األول  الزمن 
ألن الرجل حكم فرنسا منذ عشر سنوات 
وزيرًا للداخلية قبل أن يكون رئيسًا. وقد 
الشعب  من  كثير  الجامعات  في  حذفت 
وتاريخ  واألنثربولوجية  اإلثنوغرافية 
جديدة  شعب  في  دمجها  وتم  األدي��ان، 
في  المجتمع.  علوم  اس��م  عليها  أطلق 
الوقت الذي أغلقت فيه دار علوم اإلنسان 
بباريس، في إطار ماراثون حثيث إلقبار 
التي تنافح  العلوم  الجزء األساسي من 

عن إنسانية اإلنسان.

هو  ليس  اإلليزيه  أن  الواضح  من 
بشكل  الثقافي  الشأن  على  يشرف  من 
مباشر، ألن ذلك هو من مهام البلديات. 
لو  يبدعون  الحقيقيين  المبدعين  أن  كما 
أرادوا وتوفرت لهم شروط خاصة بهم. 
به  نؤكد  أن  يمكن  ما  أن  إذن  يبدو جليًا 
الضرر البالغ الذي طال الثقافة في العهد 
الساركوزي هو إحجامه عن دعمها، ثم 
لكل  باستعماله  عليها،  رقابته  ف��رض 

صنوف المراوغة في سبيل ذلك.
محكمة  قضاة  أحد  أن  أذك��ر  مازلت 
مع  أب��رم  قد  باريس  ضاحية  بوبيني 
ينتقد  كتاب  نشر  عقد  النشر  دور  إحدى 
االنتخابية  الدورة  قبيل  ساركوزي  فيه 
األولى قبل خمس سنوات، ومكثت الدار 
فتراجعت  االقتراع  حلول  اقتراب  حتى 
بعدها عن نشره، إذ لم تترك له الوقت 
الذي  األمر  جديد.  ناشر  إليجاد  الكافي 
يؤكد أسلوب ساركوزي في هذا المجال، 
وقوة شبكة اخوانياته، نظرًا لعبقريته 

في علمي الترهيب والترغيب.

الطبخ  يشمل  الثقافة  مفهوم  ومادام 
والهندسة والقانون وغيرها، فإن القضاء 
استقالليته،  وُمست  ب��دوره،  تقهقر  قد 
المنشورات  على  الرقابة  فرضت  مثلما 

وعلى الصحافة كما أسلفنا القول.
إن قصارى ما أبقى عليه ساركوزي 
بأسماء  التبجح  الثقافي هو  المجال  في 
الكتاب القدامى وبعض أقوالهم وبأسماء 
لم  مآثرهم.  وببعض  الكبار  المناضلين 
يقرأ الرجل كتابًا من كتبهم وال فهم قط 
رؤية من رؤاهم. ولم يعنه أبدًا ما ذهبوا 

إليه وال عناه أين ذهبوا.
ألن ما كان يهمه أكثر هو ما قد تتيحه 
له عوالم الثقافة من صفقات من شأنها 
أوتي  متى  طائلة  أم��واًل  عليه  ت��در  أن 
اللوفر  متحف  بالذكر  هنا  وأقصد  أكلها. 
»بالد  إلى  المصدرين  السربون  وجامعة 
الذي  ال��رف��ض  م��ن  فبالرغم  النخيل«. 
المشروعين،  ذينك  المثقفون  به  جابه 
فإن ساركوزي قد قرر أن شأن األعمال 
ولم  الثقافة.  من  أفضل  هو  والمقاوالت 
إلى  تصديره  في  العملية  تلك  تنحصر 
بالد الخليج فقط، بل صنع الصنيع ذاته 
في فرنسا نفسها. إذ عمد إلى خلق فروع 
تتواجد  كبرى  لمتاحف  جانبية  مدن  في 
بومبيدو  من  نسخة  كزرع  باريس،  في 

في ستراسبورغ على سبيل المثال.
الحرة  الفرنسية  الثقافة  كانت  إذا 
في أصلها هي رديفة االنفتاح والتحقق 
يأخذ  لم  هو  ساركوزي  فإن  اإلنساني، 
سوى  و»جبران«  »نعيمة«  بتعبير  منها 
هكذا  غيرها.  يفيد  ال  التي  بقشورها 
جعل الرجل من فترة واليته قبرًا للثقافة 
وزمنًا استنكر فيه المثقفون ما آلت إليه 

أوضاع حقيقة وجودهم. 
األسود  الضباب  هذا  سينقشع  فهل 
تسيير  االشتراكيين  تولي  فترة  خالل 

أمور البالد؟
غير  ح��اس��م،  أم��ر  م��ن  هناك  ليس 
هللوا  قد  الفرنسيين  من  هائاًل  عددًا  أن 
الحكم  ساركوزي  بمغادرة  مستبشرين 
وب��ح��ل��ول ال��زم��ن االش��ت��راك��ي ال���ذي قد 
التي  المكانة  ولإلنسان  للثقافة  يمنح 

يستحقانها في عرين الجمهورية.
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الرباط- من عبدالحق ميفراني

تزامن إطالق سراح الشاعر والصحافي 
المغربي رش���يد نيني، صاح���ب زاوية 
»تشوف تش���وف« بيومية المساء األكثر 
انتش���ارًا، مع الجدل المحت���دم حاليًا في 
البلد حول موض���وع »دفاتر التحمالت« 
ال���ذي طرحته وزارة االتصال المغربية، 
والخ���اص بالش���ركة الوطني���ة لإلذاعة 
والتلف���زة وش���ركة صوري���اد )القن���اة 
األولى والثانية(، الذي من المفترض أن 
يوفر اس���تقاللية أوس���ع لقطاع اإلعالم 

العمومي. 
مش���روع القانون الجديد أعاد النقاش 
ح���ول دور وغاي���ات وس���ائل اإلع���الم 
البصرية، خصوصًا  السمعية  العمومية 
في المرحلة الراهن���ة، في ظل توجهات 
حكوم���ة يقوده���ا ح���زب إس���المي هو 

»العدالة والتنمية«.
النقاش الذي مازال مس���تمرًا، وربما 
سيدوم أس���ابيع كثيرة أخرى، يفترض 
في األساس، كما أكدت النقابة الوطنية 
تنظي���م ح���وار  المغربي���ة،  للصحاف���ة 
مؤسس���اتي للوص���ول إل���ى خالصات 

مش���تركة، لتطبيق ما جاء في الدستور 
الجدي���د، الذي تم���ت المصادقة عليه في 
اس���تفتاء ش���عبي، الس���نة الماضي���ة، 
واالس���تجابة لمطالب المجتم���ع المدني 
والمهنيين، باألخص فيما يتعلق بمسألة 
الحري���ات والتع���دد الثقافي واللس���اني 
في البلد، تماش���يًا مع إق���رار األمازيغية 

دستوريًا.
وق���د أع���رب العدي���د م���ن الفاعلي���ن 
ع���ن تخوفه���م م���ن أن يغل���ب الهاجس 
بع���ض  تطبي���ق  ف���ي  األيديولوج���ي 
االلتزام���ات، على القن���وات والمحطات 
العمومي���ة، ب���دل االنكب���اب أكث���ر على 
تطوي���ر المضم���ون واحت���رام التعددية 
الفكرية وحرية اإلبداع واالنفتاح اللغوي 

والثقافي. 
صرح مصطفى الخلفي، وزير االتصال 
والناطق الرس���مي باسم الحكومة، بأن 
دفات���ر التحمالت جاءت وف���ق مرجعية 
قانونية ودس���تورية واضح���ة، مضيفًا 
»من وجد ش���يئًا ف���ي دفات���ر التحمالت 
ض���د مقتضي���ات دس���تورية، س���أكون 
أن���ا أول الموقعين على ق���رار تعديلها«، 
واعتبرت نقاب���ة الصحافة أن »اإلصالح 

ال يمك���ن أن يتم برم���وز الماضي، التي 
أوصل���ت اإلعالم العمومي ف���ي المغرب 
إلى اإلفالس التام«. بالتالي يظل الهدف 
هو ضمان حرية واس���تقاللية وس���ائل 
اإلعالم العمومية، وحمايتها من تدخالت 
الحكوم���ة وأجه���زة الدول���ة، بالش���كل 
الذي ينح���رف بها ع���ن المقضيات التي 
جاءت في الدس���تور الجديد، من احترام 
للتعددية واالختالف، والتنوع والخدمة 
العمومي���ة. ويتطلب ه���ذا األمر إصالح 
المؤسس���اتية  القوانين ووضع اآلليات 
الضرورية لضمان الحرية واالستقاللية، 
والشفافية في التسيير وتكافؤ الفرص، 
وعدم تهمي���ش الكف���اءات، وغيرها من 

مقتضيات التدبير الديموقراطي. 
واضاف مصطفى الخلفي، »بأن دفاتر 
التحم���الت ج���اءت من خالل استش���ارة 
ومشاركة عدد من المهنيين والمسؤولين 
عن القطب العموم���ي وجل الفاعلين في 
القطاع«، مشيرًا، في السياق ذاته، إلى 
وق���وف الحكومة الحالية ف���ي وجه من 
يحاول إعادة المغرب واإلعالم المغربي 
إلى الوراء. ويظل الجدل مس���تمرًا حول 
الشق القانوني وبنود »دفاتر التحمالت«، 
في الوقت ال���ذي يبقى فيه النقاش حول 
إصالح اإلعالم العمومي مطلبًا شعبيًا، 
م���ن جمي���ع األط���راف واألطي���اف بكل 
ألوانها السياس���ية والحقوقية والنقابية 
والثقافية. ويتزامن هذا المطلب الجماعي 
بإقرار المختصين خالصات ندوة »عالقة 
الصحافة مع القضاء«، التي نظمت ضمن 
فعاليات يوم دراس���ي بمناس���بة اليوم 
العالمي لحرية الصحافة، ش���هر مايو/
أي���ار الماضي، بالمعه���د العالي للقضاء 
بالرب���اط، ال���ذي رف���ع ش���عار »بقضاء 
مس���تقل وإعالم ح���ر ونزيه نس���تطيع 
وأوص���ى  الديموقراطي���ة«،  نبن���ي  أن 
المشاركون في هذا اليوم الدراسي، الذي 
يأتي في إطار الحوار الذي تس���عى إلى 
تأسيس ثوابته وزارة االتصال بتشارك 
مع الفيدرالية الوطنية لناشري الصحف 
بالمغرب والنقاب���ة الوطنية للصحافة، 
الح���وار  مج���االت  توس���يع  بض���رورة 
والتواصل بي���ن الفاعلين ف���ي الحقلين 

اإلعالمي والقضائي. 

بحثًا عن إعالم جديد
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صحوة الرقيب
بيروت - محمد غندور

يتواص���ل مسلس���ل التضيي���ق على 
الحريات اإلبداعي���ة والفنية في لبنان، 
بعدما أوق���ف األمن، الس���نة الماضية، 
مجموع���ة م���ن الش���ّبان بتهم���ة انتقاد 
ميش���ال  العم���اد  الجمهوري���ة  رئي���س 
سليمان، عبر »فيس���بوك«، ثم المغني 
الش���اب زي���د حم���دان، للتحقي���ق معه 
على خلفية أغنيته »جنرال س���ليمان«، 
وبعد اس���تراحة قصيرة للرقابة، عادت 
لتمارس نشاطها أخيرًا باعتقاالت عّدة، 
منه���ا م���ا يتعل���ق بالتمثي���ل، ومنها ما 
يتعلق بالغرافيتي. حيث أوقف الممثالن 
المسرحيان إدمون حداد وراوية شهاب 
على خلفية مش���هد مسرحي قدماه نهاية 
2009 لجم���ع التبرعات لجمعية خيرية 
تعن���ى باألطف���ال المصابي���ن بأمراض 
القلب، بتهمة »اإلخ���الل باآلداب العامة 
والحث على الفجور« )في حكم صدر في 
تش���رين الثاني/ نوفمبر 2011 وقضى 
بسجنهما ش���هرًا(. والمش���هد المسرحي 
المقص���ود لم يتخلل���ه أي من ذلك، إنما 
اقتص���ر على حركة مس���رحية كوميدية 

من ح���داد الذي خلع بنطال���ه في نهاية 
العرض، بطريق���ة كوميدية، ليظهر أنه 
يرتدي تحته سروااًل قصيرًا يحمل شعار 
»سوبرمان«. وخالل جلسة االستئناف، 
الش���هر الماضي، تأج���ل النطق بالحكم 

إلى أول هذا الشهر .
أوقف���ت  وش���هاب،  ح���داد  وبع���د 
الس���لطات األمني���ة رس���ام الغرافيت���ي 
س���معان خّوام الذي رس���م عل���ى جدار 
»إم  عس���كريين مدججي���ن برشاش���ات 
16« وتح���ت كل منهم تاري���خ فصل من 
اللبنانية، بتهمة مخالفة  فصول الحرب 
األنظم���ة. كما ألق���ى الجي���ش اللبناني 
القب���ض عل���ى المدونْي���ن والناش���طين 
الحقوقيين علي فخري وخضر سالمة، 
خ���الل قيامهما برس���م »غرافيتي« على 
ج���دار، وكتابتهم���ا لش���عارات مؤي���دة 
للثورة الس���لمية في س���ورية، وأخرى 
منتقدة للمحكمة العس���كرية على خلفية 
إفراجها عن العميد فايز كرم الذي حوكم 
بجرم االتص���ال مع إس���رائيل، إضافة 
إلى شعارات اجتماعية ضد الغالء. ولم 
ُيح���دد بعد موع���د محاكمتهم���ا، وأخلي 
س���بيلهما بعد التحقيق معهما، من دون 

أن توّجه إليهما التهم رس���ميًا، وهو ما 
يتنافى مع القانون. 

ويرى المحامي والناشط المدني نزار 
صاغية، أن ما يحصل، من تضييق على 
الحريات، يبرهن على أن ثمة أزمة حكم 
في لبنان، ويس���يء إل���ى الحرية الفنية 
وحرية الرأي والتعبير، ويكش���ف أيضًا 
مدى ازدراء الس���لطات العامة بالحريات 
الش���خصية، خصوصًا في وقت تش���هد 
فيه دول عربية نزع الهالة عن شخصية 

الزعيم، وإعادة الكرامة إلى المواطن.
والممي���ز أن كل االعتقاالت المذكورة 
س���لفًا، ترافق���ت مع مس���يرات احتجاج 
ضد الس���لطة، وتضامن م���ع المبدعين، 
التواص���ل  مواق���ع  عل���ى  وحم���الت 
و»تويت���ر«.  »فيس���بوك«  االجتماع���ي 
والالف���ت أن الس���لطات، م���ا إن تلح���ظ 
التجمعات حتى تس���ارع إلى اإلفراج عن 
المعتقلي���ن. كما تالقي ه���ذه االعتقاالت 
اس���تياء كبيرًا وردود فعل مستنكرة من 
قب���ل فنانين ومبدعين، لم���ا فيها من حد 
لحرية ال���رأي والتعبير. وله���ذه الغاية 
نظمت مجموعة من المدونين اللبنانيين 
ورس���امي الغرافيتي وناشطي المجتمع 
المدني تجمعًا، مطلع الش���هر الماضي، 
تزامنًا مع اليوم العالمي لحرية التعبير، 
أمام مس���رح المدينة ف���ي بيروت، تحت 
شعار »دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير. 
. . وضد الرقابة على األعمال اإلبداعية«. 
انطلق المشاركون من شوارع الحمراء، 
ليرسموا ويكتبوا على جدرانها شعارات 
تن���دد بالتضيي���ق عل���ى حري���ة ال���رأي 
والتعبي���ر في لبن���ان، وأخرى مناصرة 
للثورة السورية، وشعارات تنتقد غالء 

األسعار والوضع االجتماعي المترهل. 
وتعتب���ر ه���ذه التوقيفات م���ن أكثر 
المواق���ف المحرجة للحكوم���ة الحالية، 
حي���ث دف���ع التوقي���ف األخير لس���المة 
وفخري، وبع���د االعتصام المفتوح الذي 
مدني���ون وحقوقيون  ناش���طون  نف���ذه 
أم���ام مخفر ال���درك، إل���ى تدخل رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي شخصيًا إلطالق 
س���راحهما، وتشديده على وجوب اتخاذ 
قرار سياسي بمنع اس���تخدام القمع في 

وجه قضايا حرية الرأي والتعبير. 



89 89

منتدى اإلعالم العربي »2012«
ميديا الميادين

اإلعالم العرب���ي تس���اؤاًل يتعلق بدور 
الثورات الحاصلة على البنى النخبوية 
واالجتماعي���ة  والثقافي���ة  السياس���ية 
واالقتصادية، ودور الحراك الدائر اليوم 
في تعميق أو تضييق المسافة الفاصلة 
بي���ن الواق���ع المعاش وعال���م النخب، 
تحدث فيه���ا عبد اهلل الغدامي، أس���تاذ 
النقد والنظرية بجامعة الملك س���عود، 
الذي ي���رى أن الثورات العربية لم تتعد 
مرحلتها األولى، وهو ما لم يوافقه فيه 
أستاذ علم االجتماع والباحث التونسي 
الطاهر لبيب، ال���ذي يعتقد بأن الثورة 
عبارة عن »امتداد« وال يمكن تقس���يمها 
إلى مراحل. أما الشاعر والكاتب الشاب 
المصري تميم البرغوثي، فأش���ار إلى 
أن الث���ورة قلبت كثيرًا من المصطلحات 
ووضع���ت النخبة الثقافية أمام ش���كل 
جدي���د م���ن أش���كال التغيير لم يس���بق 
أن تنب���أت به. أما الندوة التي ش���كلت 
محور اهتمام واس���ع فج���اءت بعنوان 
»القنوات اإلخبارية والثورات العربية: 
أس���ئلة حول التغطية واألداء«، أرادها 
المنظم���ون فرصة لالط���الع على مدى 
تأثي���ر القن���وات التليفزيوني���ة أثن���اء 
الثورات ومدى تفاعل المش���اهد معها، 
حضره���ا الكس���ندر ن���زاروف، مدي���ر 
ع���ام قن���اة »روس���يا الي���وم«، فارس 
خ���وري، رئيس تحرير قن���اة »بي بي 
س���ي العربي���ة«، نخلة الح���اج، مدير 
األخبار بقناة »العربي���ة«، إضافة إلى 
عمرو خفاجي، رئيس تحرير صحيفة 
»الش���روق« المصري���ة. وب���دل أن يمتد 
النق���اش إل���ى الراهن العرب���ي إجمااًل، 

الس���نوات  المص���ري، وال���ذي واك���ب 
األخيرة م���ن حقبة الرئي���س المخلوع 
حس���ني مبارك. المن���اوري دافع بحدة 
عن دوره في تطوير نشرة األخبار في 
التليفزيون المصري، مشيرًا إلى منهجه 
في تقليص حجم التغطيات المبالغ فيها 
لنشاطات الرئيس، وأعضاء الحكومة، 
قبل أن يتعرض لنقد واس���ع من طرف 
الجمهور الحاضر، حيث علق صحافي 
مص���ري، مخاطب���ًا إي���اه: »قبلك، كان 
التليفزي���ون المصري يق���وم بالتضليل 
اإلعالمي العشوائي، وفي فترتك صار 
التضلي���ل ممنهجًا«، وحض���رت الندوة 
نفسها رندا حبيب، مدير الشرق األوسط 
وش���مال إفريقي���ا، بمؤسس���ة وكال���ة 
األنباء الفرنسية، التي دافعت عن الخط 
»الحي���ادي« الذي انتهجت���ه الوكالة في 
تغطية أهم الثورات التي اندلعت السنة 
الماضي���ة، حيث لعبت الوكالة نفس���ها 
دورًا مهما في متابعة األحداث، وشكلت 
مصدر خبر رئيس���ي لعدي���د المحطات 
ووكاالت األنباء األوروبية واألميركية، 
بل حتى العربية المختلفة، وانضم إلى 
المتحدثين مهدي مبروك، وزير الثقافة 
التونس���ي الحالي، الذي ح���اول إقناع 
الجمه���ور بحيادي���ة اإلعالم التونس���ي 
الحالي ف���ي التعام���ل م���ع المتغيرات 
السياسية، خصوصًا في تغطية بعض 
أعمال العن���ف والتعدي عل���ى حريات 
التعبير التي تم تس���جيلها في األش���هر 

القليلة الماضية. 

في ن���دوة حملت عن���وان »الثورات 
تعيد رسم خريطة النخب«، طرح منتدى 

دبي - مراسل الدوحة

جمل���ة المتغّيرات السياس���ية، التي 
عرفته���ا دول عربي���ة مختلف���ة الس���نة 
الماضية، ألقت بظاللها، بشكل واسع، 
على قط���اع اإلعالم، ال���ذي عرف، في 
وقت قياسي، عديد التحّوالت، تماشيًا 
مع انقس���امات الش���ارع، وعدم اكتمال 
تداعي���ات  المس���تقبلة ح���ول  الرؤي���ة 
الث���ورات. ول���م يح���د منت���دى اإلعالم 
العربي، الذي ينظمه سنويًا نادي دبي 
للصحافة، في طبعته الحادية عشرة )8 
- 9 مايو/أي���ار الماضي(، عن مجاراة 
تطلعات الشارع العربي، وطرح جملة 
من القضايا اإلعالمية الس���اخنة، التي 

تهم المتتبع بالدرجة األولى. 

راه���ن منظمو المنت���دى على الجمع 
بين النقيضين، فاس���حين المجال أمام 
مختل���ف التي���ارات اإلعالمية، بمختلف 
وجهات  لطرح  السياس���ية،  مش���اربها 
نظره���ا إزاء العالق���ة الجدي���دة الت���ي 
صارت تربط المواطن بوسائل اإلعالم، 
المكتوب���ة والس���معية البصري���ة، في 
ربيع الثورات. ولم تخل بعض جلسات 
المنتدى من بعض المشاحنات الفكرية، 
والنقاش���ات الساخنة، على غرار ندوة 
»اإلع���الم العربي وصدم���ة التغيير!«، 
التي حاول���ت أن تتلمس مكانة اإلعالم 
الموج���ه، أو إع���الم التبجيل والهجاء، 
في ظل س���قوط األنظمة القديمة، وهي 
جلس���ة حضرها عبد اللطيف المناوي، 
مدير األخبار األس���بق ف���ي التليفزيون 



89 89

بما يتضمنه من تناقضات، فقد انحصر 
فقط في الثورة الس���ورية، التي تصنع 
الح���دث الي���وم، وتبحث ع���ن كثير من 
المتناقضة، عب���ر عنها مدير  األس���ئلة 
أخب���ار »العربية«، من خالل اإلش���ارة 
إل���ى منع الس���لطات الس���ورية لبعض 
القنوات من الدخول والس���ماح ألخرى 
بالعمل بحرية ف���ي الداخل، على غرار 
»روس���يا اليوم«، التي لم ينف مديرها 

العام الحظوة التي يتمتع بها مراسلها 
ف���ي دمش���ق. وكان لإلعالم���ي بقن���اة 
»الجزي���رة« جمي���ل عازر، ال���ذي تابع 
النقاش من مقع���د الجمهور، رأي حول 
الموضوع، مشيرًا إلى أن بعض القنوات 
الت���ي ينعتها نظام دمش���ق بالمحرضة 
س���تكون مس���تعدة لنقل صوت النظام 
في ح���ال ما س���مح لها بالدخ���ول إلى 
سورية، وتغطية الثورة بموضوعية، 

ونقل »الرأي وال���رأي اآلخر« بما تقره 
المواثيق اإلعالمية المتعارف عليها.  

كما خصص المنتدى أيضًا جلس���ات 
ون���دوات تعرض���ت للجي���ل الجديد من 
العرب���ي،  اإلع���الم  ف���ي  الصحافيي���ن 
الناش���ط خصوص���ًا عل���ى الوس���ائط 
االفتراضية، والمتطلع للحد من سطوة 
اإلعالم الرس���مي، كم���ا خصص ندوة 
حول »قن���وات اليوت���وب« وأثرها في 
اإلنت���اج الس���معي البص���ري العربي، 
وندوة أخرى حول »الخطاب اإلعالمي 

الديني العربي والدور المنتظر منه«. 

صناعة الرأي العام
قّدم نادي دبي للصحافة، في افتتاح 
المنتدى اإلصدار الرابع من تقرير نظرة 
عل���ى اإلعالم العرب���ي 2011 - 2015، 
تضمن باألرقام والنسب بعض الجوانب 
المهم���ة م���ن قط���اع اإلعالم. وأش���ار 
التقرير  إلى أن صناعة اإلعالم العربي 
تأثرت، السنة الماضية، بتراجع الثقة 
ل���دى المعلنين، وتقل���ص اإلنفاق على 
اإلع���الن في مجم���ل المنطق���ة العربية 
بنسبة 12 %، كما س���جلت مستويات 
تداول الصحف أدنى مس���توياتها العام 
الماض���ي، إضافة إل���ى أن التفاعل مع 
الوس���ائط اإللكتروني���ة ف���ي المنطقة 
العربية يظ���ل بطيئًا مقارن���ة بمناطق 
أخ���رى في العال���م. كما أش���ار التقرير 
نفس���ه إل���ى تواص���ل هيمن���ة القنوات 
الفضائية العربية المجانية على قطاع 
التليفزيون، غير أن الجمهور والعائدات 
اإلعالنية تظل مرتكزة على عدد قليل من 
هذه القنوات. وأشار التقرير إلى أهمية 
تطوير وتنش���يط المحت���وى اإلعالمي 
المحل���ي، مس���لطًا الضوء عل���ى قطاع 
اإلعالم الرياضي الذي يحظى بانتشار 
االس���تفادة  لكن  وإقب���ال جماهي���ري، 
المادية من بث بطوالت الدوري المحلية 
تبقى ضئيلة نسبيًا، رغم الشعبية التي 

تحظى بها. 

الزميل سعيد خطيبي يتسلم جائزته من رئيس مجلس اإلدارة خلفان الرومي  

جائزة لـ »الدوحة«

في ختام منتدى اإلعالم العربي، تم اإلعالن عن الفائزين بجوائز الدورة الحادية 
عش���رة لجائزة الصحافة العربية، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم 

دبي، وكوكبة مهمة من الصحافيين ومسؤولي المؤسسات اإلعالمية.

وقد قام رئيس مجلس إدارة الجائزة خلفان الرومي بتسليم درع الفوز للفائزين 
بفئة الصحافة العربية للش���باب، وهم الزميل س���عيد خطيبي من »مجلة الدوحة«، 

ومحمد محال من »مجلة أوال« المغربية، وسيد إسماعيل من »صحيفة فلسطين«.

وكانت األمانة العامة للجائزة قد تلقت في هذه الدورة حوالي 4000 مشاركة من 
مختلف البالد العربية في كل فروع الصحافة.
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 الجزائر -  سليم بوفنداسة

األح���زاب  ب��ع��ض  ب���دأت  وق���د  اآلن 
التيار  على  المحسوبة  السياسية، 
من  الخارجة  ال��دول  تستلم  اإلسالمي، 
ضحايا،  من  لها  بد  فال  الديكتاتورية، 
ألن طقوس السلطة تقتضي ذلك، وألن 
إعادة  تستدعي  المعتدي  تقمص  آلية 
التي  الديكتاتوريات  أنتجته  ما  إنتاج 
غيرت  أنها  والالفت  عزها،  في  تربوا 
فباتت  مواقعها،  تغير  مع  القمع  أدوات 
تستخدم القانون عوض السيف والسكين 
والمسدس، كما يليق برجال دولة قدموا 
كانت  وإذا  النضال،  من  المؤسسة  إلى 
القوانين الموروثة ال تف بالغرض فإن 
البرلمانات  في  األغلبية  على  توفرهم 
تترجم  تشريعات  تمرير  من  سيمكنهم 
أيديولوجيا المنع التي تستهدف اإلبداع 
الفني والثقافي وتستهدف أيضًا الحريات 
ول���ن يضطر  وال��ج��م��اع��ي��ة،  ال��ف��ردي��ة 
ساعتها الناهون عن المنكر في تونس، 
مثاًل، إلى مالحقة الفتيات في الباصات 
االحتشام  إل��ى  ودعوتهن  والقطارات 
تليفزيون  مقاضاة  إلى  يضطروا  ولن 
مفتوح  لبلد  المدني  اإلرث  عن  يدافع 
ونسائمه  المتوسط  رياح  مختلف  على 

محاكمة الفنانين في دول الثورة

إعادة إنتاج القمع

أعادت قضية إدانة الكوميدي المصري عادل إمام، بتهمة »ازدراء الدين 
غرامة  بدفع  التونسية  »نسمة«  قناة  مدير  على  الحكم  ثم  اإلسالمي«، 
إساءة  البعض  اعتبره  الذي  »بيرسبوليس«،  فيلم  عرض  عقب  مالية 
األحزاب  مستقباًل  التي ستربط  العالقة  التساؤل عن طبيعة  لإلسالم، 

اإلسالمية، في الدول العربية التي شهدت ثورات، بقطاع الفن.

أو محاصرة دور سينما تعرض الفاكهة 
المحرمة، ولن يضطر حراس األخالق في 
مصر إلى التفتيش عن مفاتن النساء في 
يضطروا  ولن  التليفزيونات،  إعالنات 
المخرجين  أفالم  في  القبل  إحصاء  إلى 
من  التجديف  استخراج  أو  المارقين، 
بأثر  سيعاقب  الذي  إمام  عادل  مقوالت 
في  ولتقلبه  اإلره��اب،  لهجائه  رجعي 
أدوار قربته من الجماهير العربية حتى 
 )1986  - لكوليش)1944  صنوا  صار 

درب  ال��ذي  الرهيب  الفرنسي  المهرج 
أنفسهم  من  السخرية  على  الفرنسيين 
وذهب في هجائه لصناع القرار إلى حد 

الترشح للرئاسة.

كفة األخالق
إمام  ع��ادل  من  الغاضبون  اختار 
إدانة  لتوقيع  األدي���ان،  ازدراء  تهمة 
رمزية في حقه تمنحهم عظيم الصنيع. 
ورغم أن إسالميي مصر يحوزون قصب 
قضائيًا،  المبدعين  مالحقة  في  السبق 
الثورة  بعد  استفحلت  الظاهرة  أن  إال 
استحواذهم  بعد  رسميًا  طابعًا  وأخذت 
على البرلمان في أول استحقاق. وليس 
موقع  على  القراء  أحد  يعّلق  أن  غريبًا 
عادل  إدانة  خبر  على  مصرية  صحيفة 
يناير 2011  إن »ثوره 25  بالقول  إمام 
جاءت ليس فقط على الرئيس شخصيًا 
مما  البالد والعباد«  أيضًا  لتنظف  ولكن 
واالستهانة  والمسخرة  بالعري  وصفه 

بالديانة اإلسالمية.
وتحيل عبارة هذا »القارئ« على فهم 
آخر للثورة، غير فهم النخب، وغير فهم 
في  الحرية  إلى  المتعطشين  المواطنين 
السابق  القرن  قبل  البرلمان  عرف  بلد 
وقوميات،  دي��ان��ات  فيه  وتعايشت 

عادل إمام
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فالثورة تقتضي هنا وضع ما يؤمن به 
هو حيز التنفيذ.

»الفهم« هو ما يتهّدد  والحق أن هذا 
يتعلق  األم��ر  ألن  ال��ع��رب��ي«،  »الربيع 
بتراجع يحول دون وضع عقد اجتماعي 
أبوية  وببنية  الدولة  بموجبه  تتأسس 
المقتول،  األب  األكبر  االبن  فيه  يخلف 
ال  حيث  البدائية،  المجتمعات  في  كما 
يتاح التفاوض ألفراد العشيرة، ويصبح 
أب  من  للسلطة  تحول  مجرد  التغيير 
في  الخاص  أسلوبه  له  ابن  إلى  مستبد 

االستبداد.
هذا المخطط المنتهج للتغيير يستبدل 
شهوات التسلط المختلفة للديكتاتوريات 
ب��ش��ه��وات خ��ض��راء، وي��ج��ع��ل م��ن أي 
استبدال  عملية  مجرد  تغيير  محاولة 
وممارسات  بوجوه  وممارسات  وجوه 
االشتراكية  من  عنوانها  يختلف  جديدة 
الدينية  إلى  ثم  والقومية  الوطنية  إلى 
قداسة تخص  على سابقاتها  تزيد  التي 
تخوض  ال  أنها  اعتبار  على  نفسها  بها 
اهلل  عباد  شأن  تدبير  أجل  من  معركتها 
الحسبان  في  تأخذ  ولكنها  الدنيا  في 
أنها  كما  أيضًا،  اآلخ��رة  في  مستقبلهم 
من  اهلل«  »حراسة  مهمة  لنفسها  توكل 

أقوال وممارسات البشر.
»الثورات  يهدد  ما  بالضبط  وه��ذا 
العربية«، ليس ألن هذه الثورات جاءت 
ألن  بل  ضرورية،  غير  أنها  أو  مبكرة 
تفرزه  ال��ذي  ثقافي  السوسيو  الواقع 
هذه البنية ال ينتج مباشرة الديمقراطية 
الحقيقية التي تتيح الحريات الجماعية 
ألن  واالخ��ت��الف،  والعدالة  والفردية 
سبيل  ه��ي  التي  االنتخابية  العملية 
تفرز  ق��د  الديموقراطية  إل��ى  ال��م��رور 
المشعوذ واللص وتمكن رجل الدين من 
خالفة السياسي الفاسد على اعتبار أن 

الدين دواء لكل داء.
للتقليل  م��ب��ررًا  يقدم  ال  ذل��ك  لكن 
مصر  في  خصوصًا  الثورات  شأن  من 
مقاومة  تسود  حيث  بالذات  وتونس 
الذي وإن  الديني  للتيار  مدنية وثقافية 
أنه  إال  االنتخابات  في  األغلبية  ح��از 
الثورات  هذه  أن  كما  بالحكم،  يهنأ  لن 
هي خطوات أولى نحو الديمقراطية قد 

تصطدم بعراقيل وقد تخفق في البدايات، 
لكنها ستحفر مجراها في نهاية المطاف 
الصحيح  االت��ج��اه  في  تصب  دام��ت  ما 
وما دامت نجحت في كسر جدار الخوف 
الذي  صمتها  من  الشعوب  وأخ��رج��ت 
وليست  الرضوان،  بصمت  تأويله  تم 
ستزول  موجة  س��وى  هنا  األصولية 

مهما خلفت من أضرار.
التنويريين  جعل  م��ا  ذل��ك  ورب��م��ا 
شرابي،  هشام  ص��ورة  ف��ي  ال��ك��ب��ار، 
التي  التخلف  إشكالية  إل��ى  ينبهون 
العالم  في  إنتاجها  األبوي  النظام  يعيد 
العربي، ويرون أن تغيير بنية المجتمع 
السياسي  النظام  بتغيير  آليا  كفيلة 
الشكلية  التغييرات  من  ويتوجسون 
ظاهرها  في  الديموقراطية  تتبنى  التي 
وتغفل طبيعة المجتمع في بلدان تعاني 
من نسبة عالية من األمية ومن استعباد 

المرأة وتعطيل دورها.
نشهد  أن  »ط��ب��ي��ع��ي��ًا«  ي��ك��ون  وق���د 
ال��ي��وم ع���ودة ال��م��ك��ب��وت ال��دي��ن��ي في 
في  قسريًا  تمدينًا  عرفت  التي  تونس 
حيث  بورقيبة،  لحبيب  ال��راح��ل  عهد 
رغبتهم  إش��ب��اع  اإلس��الم��ي��ون  ي��ح��اول 
ف��ي إث��ب��ات ال���ذات م��ن خ��الل مناهضة 
مظاهر المدنية، ممثلة في لباس المرأة 
وارتيادها للمرافق العمومية والمسابح 
في  نظراؤهم  سبقهم  وقد  والشواطئ، 
الشواطئ  إقامة  إلى  والمغرب  الجزائر 
الكادحين  العشاق  ومطاردة  اإلسالمية 

بالمنع  الهوس  هذا  لكن  الحدائق.  في 
األوساط  في  عكسية  نتائج  إلى  أدى 
األوساط  في  خصوصًا  االجتماعية، 
شبكات  ل��ه��ا  فتحت  ال��ت��ي  الشبانية 
العالم  على  نوافذ  االجتماعي  التواصل 
الدعاة  أمام  األب��واب  بالمقابل  وأغلقت 
والجامعات  ال��م��دارس  ف��ي  الكامنين 
في  الشأن  وكذلك  األحياء.  في  وحتى 
مصر التي يمتلك هذا التيار فيها تاريخًا 
»إشباع«  في  ينجح  لم  ولكنه  وأدبيات 
بعد  إال  السلطة  ممارسة  إل��ى  حاجته 
اكتفى  الثورة ذلك، لكنه  أتاحت له  أن 
الخارج  إلى  إيجابية  إش��ارات  بإرسال 
فيه  يرسل  كان  ال��ذي  الوقت  نفس  في 

إشارات التخويف إلى الداخل.
أسلوب  فإن  الحالتين،  وفي  لكن 
ال��م��ن��ع ل��ن ي��ك��ون س���وى ط��ري��ق��ة في 
ي��زول  ال��ت��س��ل��ط«،  »ليبيدو  تصريف 
مفعوله مع ممارسته أو بصّد يثبت عدم 
جدواه، خصوصًا المنع الذي يستهدف 
األثر الفني والذي قد يمنحه حياة ثانية، 
وال يمكن أن نتصور اليوم أن الخائفين 
في  فشلوا  ما  سيحققون  الحرية  من 
بمنع  قرن  نصف  من  أكثر  قبل  تحقيقه 
بكاتبها  أوقعوا  التي  حارتنا«  »أوالد 
عقوبة متأخرة وهو يسحب ظله المديد 
شيخوخته،  من  خجل  دون  العالم  من 
ما داموا ال يمتلكون القدرة على الخجل 
وجه  أبرزت  قلة  من  كرجل  مكانته  من 

العرب غير القبيح للعالم.
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أثارت زيارة الروائي الجزائري محاولة 
المفقود،  ال��س��ع��ادة  كنز  ع��ن  للبحث 
مع  ت��زام��ن��ا  ال��م��اض��ي  الشهر  منتصف 
ذكرى النكبة، وفي ظل تزايد االعتداءات 
اإلسرائيلية في حق الفلسطينيين، كثيرًا 
الجزائري  الصعيدين  على  اللغط،  من 
»حماس«  حركة  وقعت  والعربي،حيث 
زيارة صاحب  فيه  تنديد، شجبت  بيان 
»قسم البرابرة« إلى تل أبيب، ومشاركته 
ر  في مهرجان األدباء اإلسرائيليين، وعبَّ
عدد من مثقفي الداخل، في الجزائر، عن 
نفسه  الروائي  تناسي  من  »صدمتهم« 
رافع  طالما  التي  والحرية  العدالة  قيم 
من أجلها في كتاباته، وفي تصريحاته 
الصحافية، وقبل دعوة أدباء دولة تقر 
كثير من المواثيق اإلنسانية والقانونية 
صنصال،  بوعالم  احتالل.  دولة  بأنها 
جائزة  على  الماضية  السنة  الحاصل 
المكتبيين األلمان المرموقة، اشتهر، في 
من  بكثير  الماضية،  القليلة  السنوات 

الموقف السياسية المعارضة، في انتقاد 
الجزائر،  في  الحاكم  السياسي  النظام 
وف���ي وص���ف ال��ح��رك��ات اإلس��الم��ي��ة 
المتشدة بالنازية، لكن أكثر المتشائمين 
والناقمين عليه لم يكونوا يعتقدون بأن 
إسرائيل،  زيارة  سيقبل  نفسه  الروائي 

بدعوة رسمية.
يخاطب  صنصال  بوعالم  كان  وبينما 
جمهور األدب في إسرائيل، تمكنت ثلة من 
إجهاض مشروع  العربيات من  الكاتبات 
المفروض  من  كانت  أدبية،  أنطولوجيا 
األوسط،  الشرق  من  قصصًا  تضم  أن 
وتجمع بين أسماء عربية، معروف عنها 
للتطبيع،  الرافض  السياسي  توجهها 
إلى جانب قصص كاتبتين من إسرائيل، 
تقران بأعمال وسياسات الدولة العبرية. 
اللواتي  العربيات،  المبدعات  وتمكنت 
من فضح  المشروع،  في  كن سيشاركن 
ستضم  كانت  التي  األنطولوجيا،  نوايا 
»الشرق  من  كاتبة  ثالثين  لنحو  قصصًا 

تركيا  األوسط«، من دول عربية، ومن 
المصرية  مثل  وأفغانستان،  وإي���ران 
حزامة  الفلسطينية  عاشور،  رض��وى 
زنكنة  هيفاء  العراقية  الكاتبة  حبايب، 
الحملة  في  والناشطة  لندن  في  المقيمة 
األوروبية الثقافية واألكاديمية لمقاطعة 
المغرب،  في  زيد  أبو  ليلى  إسرائيل، 

اللبنانية أيتل عدنان. 
األنطولوجيا المقصودة كان قد أعلن عنها 
األوسط  الشرق  دراس��ات  مركز  مسبقًا 
التابع لجامعة تكساس األميركية، وذكر 
الروائية  المقبل.  الخريف  بأنها ستصدر 
عاشور،  رض��وى  المصرية  وال��ن��اق��دة 
وبمجرد اطالعها على خلفيات الموضوع 
السياسية، لم تتردد في إرسال احتجاج 
على  القائمة  المحررة  إلى  اللهجة  شديد 
حال  في  قصتها  بسحب  تهدد  المشروع 
»اإلسرائيليتين«،  إبقاء  على  اإلص��رار 
بالمقاطعة  التزامها  سياق  في  وذل��ك 
األدبية والثقافية واألكاديمية إلسرائيل. 
وت��ع��ت��ب��ر ع���اش���ور إس��رائ��ي��ل »دول���ة 
وتمييزًا  عنصرية،  سياسات  تتبنى 
ارتكاب  مواصلتها  جانب  إل��ى  دينيًا، 
بحق  الممنهجة  القتل  وعمليات  المجازر 
حزامة  الكاتبة  وكانت  الفلسطينيين«. 
وكشفت  القضية،  ف��ج��رت  ق��د  حبايب 
خيوط المبادرة الشهر الماضي، وقامت 
اللواتي  العربيات،  نظيراتها  بإبالغ 
رافضات  االستجابة،  في  يتأخرن  لم 
المساومة في مبادئهن. وتسبب انسحاب 
غلق  في  المشروع  من  عربيات  كاتبات 
تتبع  كانت  التي  اإللكترونية  المدونة 
األنطولوجيا.  ص��دور  حيثيات  وتنقل 
وبحسب حزامة حبايب: »حتى اللحظة، 
تقاطرت رسائل االنسحاب من عدد كبير 
من الكاتبات العربيات. وفي حال انسحب 
معظمهن، وعددهن خمس عشرة، فسوف 
يتم إلغاء المشروع ككل، كما أعلن مركز 
دراسات الشرق األوسط مؤخرًا. وحتى 
إثر  ناقصًا، على  الكتاب  في حال صدر 
انسحاب كاتبات لهن بصمتهن البّينة في 
المشهد السردي النسوي العربي، فسوف 
يكون مشروعًا مسخًا أو مشوهًا، يعكس 
األوس��ط«  »ال��ش��رق  أدب  إال  ش��يء  أي 

الحقيقي واإلنساني«.

التطبيع.. بين رفض الكاتبات
وزيارة صنصال إلسرائيل
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صنعاء- محمد عبدالوكيل 

في  اليمنية،  الثورة  بنجاح  احتفاء 
أطلقت  التغيير،  عتبات  أولى  بلوغ 
رابطت،  التي  الشباب  من  مجموعة 
الساحات  في  الماضية،  السنة  طيلة 
وجمالية،  ثقافية  حملة  والميادين، 
اسم  حملت  نوعها،  من  األولى  تعتبر 
صرخة  أرادتها  شارعك«،  جدار  »لّون 
باإلحساس،  مليئة  مدوية،  قوية 
والذوق الرفيع، ومبادرة لترك السالح 
ومحاولة  جانبًا،  الهامشية  والخالفات 
العاصمة  في  جديدة  حياة  لبعث 
صنعاء. برزت بذور حملة »لّون جدار 
الفنان  عنها  عبر  فكرة  من  شارعك«، 
مارس/آذار  مراد سبيع، شهر  الشاب 

الماضي، عبر الفيسبوك. 

الذين  الشباب  أحد  هو  سبيع  مراد 
يعيشون في أحد األحياء األكثر سخونة 
القديمة«،  الجامعة  »حي  صنعاء:  في 
الواقع بالقرب من شارع الوحدة أو ما 

الذي تضطجع  الدائري«  »يسمى شارع 
اليوم،  إلى  المعتصمين  خيام  فيه 
برصاص  والمهدد  بالبارود  المحاط 
القناصة، ومواسير الدبابات والمدافع، 
حيث فكر في المشروع ذاته، في لحظة 
كان يتوقع فيها بأن سقوط جدار المنزل 
قوسين  قاب  بات  فيه  يعيش  الذي 
فشيئًا،  شيئًا  واستطالت،  أدنى.  أو 
الخارجية  واجهته  وتذكر  البيت،  فكرة 
دائمًا  الصدر  مفتوحة  وهي  العارية، 
كل  مخيلته  واستعادت  القتلة،  ألهواء 
بدأ  المدينة.  في  للدمار  اآليلة  الجدران 
أواًل،  بالرسم،  سبيع  الشاب  الفنان 
شعار  أضلعه  وبين  الجدران،  على 
»لون  اليمن:  أبناء  لكل  الفرح  يحمل 
جدار شارعك«. شعار يتضمن مفردات 
مليئة بالضوء، واألمل، والحلم، األمر 
الذي ألفت إليه عيون المارة، وأعناقهم. 
كثيرون أدهشتهم الفكرة، وما لبثوا أن 

انخرطوا فيها. 

الناس  حياة  بأن  سبيع  مراد  شعر 

الفن،  إلى  تفتقد  بينهم  يعيش  الذين 
طوياًل  عانوا  الذين  اليمنيين،  وأن 
المسلح،  والعنف  الحرب  ويالت  من 
إلى  ويتوقون  السالم،  يحبون 
من  لكل  يقول  أن  يريد  كان  مشاهدته. 
خلف  إن  الزناد  على  إصبعه  يضع 
ويمرحون،  يضحكون  أطفااًل  الجدران 
وإن  وإخوتهم،  وأمهاتهم  آبائهم  مع 
حدائق،  أيضًا  الجدران  هذه  خلف 
وأزهارًا وشموعًا حالمة تضيء دروب 
المعدمين، وإن ضربها بالحديد الساخن 

ال يعني سوى نهاية الحياة. 

وانضم  مراد،  أطلقها  قوية  صرخة 
كل  من  تقافزوا  رفاقه،  من  الكثير  إليه 
كل  ومن  اليمن،  في  الشهيرة  األبواب 
ينّفضون  كأنهم  واألزقة،  البيوت، 
دواخلهم من كل السخام الذي علق بها، 
ينّفضون أرواحهم، وجيوب أيامهم من 
الحروب،  وتجار  السياسيين،  أدوات 
البالية  األدوات  تلك  ويستبدلون 
شباكها  نصبت  التي  اللون،  بمصائد 

على كل جدار. 

هذه  في  إليه  االلتفات  يمكن  ما 
الحملة - التي تبدو وكأنها كرة ثلجية 
أنها راحت تزحف على  تدريجيًا-  تكبر 
تتضمن  فهي  اليمن،  محافظات  بقية 
الكراهية وبناء  ثقافة  لنبذ  قوية  دعوة 
والمحبة  التسامح  قوامها  جديدة  ثقافة 
الفكرة  وصلته  من  وكل  والجمال. 
والمغامر.  المبدع  الشباب  إلى  انضم 
أن  وهو  تسجيله  يمكننا  آخر  شيء 
هذه المساحة المطلقة في فضاء اللون 
من  هم  بأنفسهم،  الشباب  يدعمها 
من  وهم  نظمها  من  وهم  عنها  أعلن 
وشبابًا  أطفااًل  نالحظ  كما  يشجعها، 
وآباء وأمهات ينخرطون فيها، طواعية 
بنوع  إليها  وينظرون  متسارع،  بشكل 
ظهرت  فالفكرة  والفخر.  االعتزاز  من 
وهي  السلمية،  الشباب  لثورة  كامتداد 
واحدة من الومضات التي أشرقت، كما 
نشير إلى مبادرات مماثلة أخرى تمس 
في  ستشرع  والشعر  السرد  المسرح، 

شق طريقها قريبًا.

الربيع العربي 
يزهر في صنعاء
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مؤتمر  يحذر  آخر  بعد  عامًا 
والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم 
ال  عولمة  تبعات  من  »األونكتاد« 
عالمي  واقتصاد  الفقراء،  تراعي 
تحولت فيه البنوك من خادم للتنمية 

إلى سيد.
انعقد  الذي  الدوحة  لقاء  وفي 
مؤخرًا يعلن األونكتاد الرفض التام 
يراعي  ال  األخالق  عديم  القتصاد 
خصوصيات المجتمعات الصغيرة؛ 
كوكب  إلى  األرض  حول  الذي  األمر 
من األحياء الفقيرة. هذا الطرح يجعل 
لم  األهمية  شديد  حدثًا  المؤتمر  من 

يأخذ حقه في الصحافة واإلعالم.
يتمدد  الفقيرة  األحياء  كوكب 
على  محسوبة  دول  هبطت  أن  بعد 
العالم األول لتحل في نادي الدرجة 
الثالثة. في اليونان أزمة دستورية 
أعجزت األحزاب عن تشكيل حكومة 
ترضي اليونانيين وشروط االتحاد 
إسبانيا  وفي  معًا،  األوروبي 
وال  اإلضرابات،  تجددت  وإيطاليا 
وول ستريت،  احتلوا  ننسى حركة 
حيث يزحف الفقر على نسبة تتزايد 

من سكان الغرب.
وقد جاء لقاء الدوحة بداية ألربع 
المؤتمر  رئاسة  فيها  تنعقد  سنوات 
الدكتور  يمثلها  والتي  قطر،  لدولة 
بكل  الكواري  عبدالعزيز  بن  حمد 

التي  وعالقاته  الدبلوماسية  خبرته 
المتعددة  مواقعه  خالل  من  بناها 
سفيرًا في بلدان متنوعة بين الشمال 
الجمعية  لرئيس  ونائبًا  والجنوب 
العامة لألمم المتحدة قبل أن يصبح 
وزيرًا  ثم  واإلعالم  للثقافة  وزيرًا 

للثقافة.
قيم  وإرساء  االقتصاد«  »أنسنة 
بالتعددية،  تؤمن  جديدة  عولمة 
الدوحة  اجتماعات  موضوع  كان 
والتنمية،  التجارة  مؤتمر  نادي 
مفكرون  به  ينادي  ما  جوهر  وهو 
تشومسكي،  نعوم  أمثال  من  كبار 

تيموثي ميتشل وسمير أمين. 
رئاستها  خالل  من  قطر  وتأمل 
يعد  الذي  المؤتمر  مسيرة  دعم 
»منظمة الفقراء« في األمم المتحدة، 
باعتبارها  الدور  لهذا  مؤهلة  وهي 
العالمين،  بين  وصل  نقطة 
التي  الدولة  وباعتبارها  بانتمائها 
تعي مسؤولية الدولة الغنية تجاه 
تطبقها  سياسة  وهي  الفقراء. 
خالل  من  منفردة،  قطر  دولة 
تمولها  التي  التنموية  المشروعات 
العربية،  البلدان  من  العديد  في 
للنهوض  إلى مشروعات  باإلضافة 
بالطبقات المهمشة في دول أخرى، 
الضواحي  صندوق  مشروع  مثل 

بباريس.

 األونكتاد 
ضد اقتصاد عديم األخالق
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اقتصاد ال تقوده األخالق كارثة
البحث 

عن عولمة جديدة

مؤتم���ر األونكتاد، ال���ذي ينعقد مرة 
كل أربع سنوات بحضور أبرز صانعي 
الق���رار االقتصادي ومنظم���ات حكومية 
وغي���ر حكومية، ينعقد هذه الس���نة في 
وقت تعرف فيه اقتصادات العالم تحديات 

تهدد بركود اقتصادي طويل األمد.
حول تش���خيص األزمة والبحث عن 
س���بل وبدائل ناجعة لتصحيح مسارات 
التنمية في العالم،  احتضنت دولة قطر 
مؤخرًا الدورة 13 من مؤتمر »األونكتاد« 
تح���ت عن���وان »العولمة المرتك���زة إلى 
التنمي���ة.. نحو نم���و وتطّور ش���املين 
ومس���تدامين«، وذلك في الفترة الممتدة 
ما بين 21 - 26 إبريل/ نيس���ان 2012 
بحضور ممثلي���ن أعضاء من 194 دولة. 
وقد تس���لمت دولة قطر رئاس���ة منظمة 
المقبلة،  األرب���ع  للس���نوات  االونكت���اد 
برئاس���ة الدكت���ور حمد بن عب���د العزيز 
الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، 
لتك���ون قط���ر أول دولة عربي���ة تترأس 
المنظمة منذ تأسيس���ها، في الوقت الذي 
الزال الجدل حول إصالح النظام المالي 
الدولي محت���دًا بين مجموعة العش���رين 
الداعية إلى أس���واق تسودها الشفافية، 
وبين ارت���داد تحالفات أخرى إلى »إبقاء 
الوضع على ما ه���و عليه« اعتمادا على 

منذ تأسيس���ه ع���ام 1964 وضع مؤتم���ر األمم المتح���دة للتجارة 
والتنمية )األونكتاد( ضمن أولوياته تحقيق الزيادة في فرص التجارة 
والتنمية المتاحة للبلدان النامية، ومساعدتها على مواجهة التحديات 
وعلى االندماج والتكييف مع متغيرات االقتصاد العالمي على أس���اس 

العدالة واإلنصاف.

حم�سن العتيقي

مؤتمر الدوحة الخطوة الكبيرة في تاريخ منظمة الفقراء
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إجراءات التقشف التي عادت إلى جدول 
األعمال.

تنخرط قط���ر إذا في تغيير فلس���فة 
االقتصاد العالمي، كالعب أساس���ي في 
تغيير السياس���ات، وعل���ى صعيد آخر 
تمثل الش���راكة م���ع األونكت���اد، فرصة 
لتعزي���ز ق���درة قطر عل���ى وضع خطط 
اقتصادي���ة وتنموي���ة عل���ى الصعيدين 
اإلقليمي والدولي في إطار الش���عار الذي 
تبناه األونكتاد في تقريره الصادر حديثا 
عن األم���م المتحدة، والمقدم للمؤتمر من 
طرف الس���يد سوباتش���اي بانتشباكدي 
األمين العام لألونكت���اد الذي يتولى هذا 

المنصب منذ  سبتمبر 2005. 
تس���تعرض هذه الورقة، انطالقا من 
تقرير األونكت���اد، التحديات االقتصادية 
العالمي���ة، وخارطة الطري���ق الموصى 
به���ا في ظ���ل دراس���ات تتوق���ع ارتفاع 
س���كان المدن في العالم إلى 60 بالمائة 
بحلول عام 2030، مع تفاقم االحتباس 

الحراري والمخاطر البيئية.

حكومات ضيقة
االقتصاديين،  الخب���راء  نظ���ر  ف���ي 
بمن فيهم مس���ؤولون من داخل صندوق 
النق���د الدولي، ف���إن األزم���ة التي حلت 

من���ذ 2008 ق���د دمرت األس���س الفكرية 
للنظ���ام االقتص���ادي العالم���ي. فبعدما 
ظل���ت ال���دول المتقدمة ت���ردد بكثير من 
الثقة ش���عار العولمة ودينامية اقتصاد 
عالمي بال حدود، أس���فرت النتيجة إلى 
تحول األسواق والمؤسسات المالية إلى 
س���يدة االقتصاد بدل خادمت���ه، وانتهى 
بها المطاف إل���ى أزمة غيرت ثقة العالم 
بكون الك���وارث االقتصادية ال تحدث إال 
ف���ي البلدان النامية لضعف مؤسس���اتها 
وفس���ادها اإلداري. وق���د كان األونكتاد 
يح���ذر منذ عام 1993 في المكس���يك من 
ظهور أزم���ة مالية، وفي عام 1995 نبه 
إلى خطر تنامي أسواق األصول المالية، 
إلى أن وصل التنبؤ في عام 1997 بردة 
فعل ضد العولمة نتيجة مخاطر التحرير 

المالي السريع.
في تش���خيصه لألزمة يش���ير تقرير 
األمي���ن العام لألونتكاد إلى أن االقتصاد 
السياس���ي الليبرالي لطالم���ا ظل يربط 
انتش���ار التج���ارة بالرخ���اء االقتصادي 
والحرية الش���خصية والحد من تعس���ف 
الدولة في ممارس���ة س���لطتها. وهو ما 
دأب���ت النظري���ة الكالس���يكية الجدي���دة 
المنبثق���ة عن هذا االقتصاد على تقديمه، 
معبرة عن قدرة أسواق السلع واألصول 
واالنفت���اح غي���ر المقي���د عل���ى تحقيق 
االس���تقرار االقتصادي ع���ن طريق ربط 
األس���عار بأوضاع الندرة العالمية. غير 
أن هذه الكيفية مقترنة بالتقدم في مجال 
تكنولوجي���ا المعلوم���ات واالقتصاد، ما 
برحت تدفع االقتصاد العالمي نحو عالم 

بال حدود. 
يرجع التقرير األثر السلبي للعولمة 
الت���ي يقوده���ا التموي���ل، إل���ى ابتعاد 
المصارف ع���ن األعمال المتصلة بحماية 
مدخ���رات األس���ر المعيش���ية وبتموي���ل 
مش���اريع االس���تثمار الطويل���ة األجل، 
وينتقد اس���تعاضة المص���ارف عن ذلك 
باالنخراط المفرط في إقراض المستهلكين 
والحكومات، وهو م���ا ترتب عنه زيادة 
الكمالي���ة، وتوجيه  الس���لع  اس���تهالك 

حركة التوسع 
الحضري لم تعد 

دليل رفاه اقتصادي 
واجتماعي، وإنما 

خلفت كوكبًا من 
األحياء الفقيرة

د.حمد بن عبد العزيز الكواري يلقي كلمته



1819 1819

األرباح نحو اس���تخدامات أقل إنتاجية. 
وعل���ى صعيد آخر فقد انط���وت األمولة 
على خطر ثان يتمثل في جعل الحكومات 
َلة حبيسة نمط ضيق من التخطيط  المموَّ
يتس���م بآفاق محدودة النمو، وقد كشفت 
بح���وث األونكتاد عن »عملية تحول قبل 
األوان عن التصني���ع في عدد من البلدان 
النامي���ة على م���دى الس���نوات الثالثين 
الماضية، مم���ا أدى إلى صعوبة: إنتاج 
س���لع أكثر تطورا للتصدي���ر، والحفاظ 
على مستويات عالية من الطلب المحلي، 

وخلق فرص عمل«.
وصوال إلى انهيار بنك ليمان براذرز 
في الواليات المتحدة األميركية في أيلول/ 
س���بتمبر 2008، يق���ر األونكت���اد بتبدد 
الص���ورة الكاملة للمديوني���ة المفرطة، 
التنظيمي���ة لتدفقات  وغي���اب الضوابط 
رأس الم���ال والمضارب���ات المالية، وقد 
وصلت تكلفة إنقاذ المؤسس���ات المالية 
المنه���ارة إل���ى تريليونات ال���دوالرات، 
خلفت انكماشًا غير مسبوق، منذ الكساد 
الكبير مطل���ع الثالثينيات، حيث تقلص 
االقتصاد العالمي م���ا بين عامي 2008 
و2010 بنحو 10 في المئة، ووصل عدد 

العاطلي���ن عن العمل ف���ي العالم حاليا، 
حسب تقديرات منظمة العمل الدولية، إلى 
200 مليون شخص، فيما يعيش حوالي 
100 مليون شخص في حالة فقر مدقع. 
وفي المقاب���ل تضررت البل���دان النامية 
غير المس���ؤولة ع���ن األزم���ة، وتراجع 
االس���تثمار األجنبي المباشر بها، فضال 
عن ه���روب رؤوس األموال، وانخفاض 
التحويالت المالية للمهاجرين. في حين 
كان م���ن الممكن صرف رب���ع كلفة إنقاذ 
المؤسس���ات المالية إبان سنوات النمو 
في سبيل تنمية اقتصادات نامية كثيرة، 

وتطوير بدائل طاقة صديقة للبيئة.
أصبح واضحا ل���دى المراقبين، أن 

ترك األسواق تنظم نفس���ها بنفسها هو 
أمر يهدد األمن العالمي. ومن المؤكد كذلك 
أن مؤش���رات األسواق العالمية قد جرت 
االقتص���ادات إلى الهاوية بعدما فش���لت 
في تقدير توجهاتها ف���ي خضم العولمة 
المالية، وسعي السياسات إلى عائدات 
تتراك���م في أيادي القل���ة، وربط الثروة 
بالتراك���م الس���ريع للديون. ف���ي حين، 
يؤك���د تقري���ر األونكت���اد، أن توجها من 
هذا القبيل ال يضمن االستقرار والعدالة. 
وإنما يزي���د من تأثير األس���واق المالية 
عل���ى السياس���ات الحكومي���ة ويخضع 
مواردها المحلية للتص���دي إلى االنهيار 

المحدق بالنظم االقتصادية القائمة.

صفقة عالمية جديدة 
يقارن المش���هد االقتص���ادي العالمي 
الي���وم، بس���نوات م���ا بي���ن الحربي���ن 
العالميتين التي ش���هدتها أوروبا، حيث 
كان���ت الدعوة  خ���الل تلك الفت���رة إلى 
اس���تحداث سياس���ات جدي���دة تضب���ط 
القوى االقتصادية  لمصلحة االس���تقرار 
االجتماعية، وفي  والعدال���ة  االجتماعي 
نهاية األمر استقرت الصفقة على »إبقاء 
األم���ر على ما هو عليه« مخلفة سلس���لة 
من االضطرابات النقدية، وتبديد الموارد 
وتف���كك المجتمعات. فرغ���م كل ما نجم 
عن األزمة االقتصادية الراهنة، يس���جل 
األونكتاد بأن »األحداث تؤكد أن الحوافز 
االقتصادي���ة الالزم���ة، ودرج���ة اإلرادة 
السياسية، والشراكات المناسبة ال تزال 
مفتقدة حتى اآلن«، مم���ا يجعل الحاجة 
ملح���ة أكث���ر م���ن أي وقت إل���ى توجيه 
دفعة اس���تثمارية كبيرة تش���مل تموياًل 
كافي���ًا ونق���اًل للتكنولوجيا م���ن البلدان 
الغني���ة، مع التأكي���د أن تنمية االقتصاد 
بما فيه االقتصادات المتقدمة هي مسألة 
متوقف���ة بالدرج���ة األولى عل���ى توجه 
السياس���ة العامة نحو بدائل طاقية تحد 
من تداعي���ات االحتباس الح���راري على 
البيئة المناخية، استنادا إلى تكنولوجيا 

جديدة وطاقات بديلة.
إن العال���م ف���ي نظ���ر سوباتش���اي 
بانتش���باكدي األمين الع���ام لألونكتاد، 
محتاج إلى صفقة عالمية جديدة »تعود 

تاريخ التنمية 
الحقيقية هو 

تاريخ إصالح 
األسواق الفاسدة 

والمؤسسات 
الفاشلة

أي مستقبل ينتظرهما؟
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بالخي���ر عل���ى الجميع« في ظ���ل تطلع 
الش���عوب إلى عمل الئق ومن���زل آمن، 
وبيئة آمنة، ومستقبل أفضل ألبنائهم، 
وحكوم���ات تلب���ي مطالبه���م. ويتمث���ل 
التح���دي المس���تقبلي، ال���ذي يس���تأنفه 
األونكت���اد تحت رئاس���ة دولة قطر، في 
تصحيح مس���ار التنمية في أفق تحويل 
االنتع���اش المؤقت إلى مس���تقبل تنمية 
مستدامة تتجنب المخاطر وتعبئ الموارد 
من أجل استثمار إنتاجي يستعيض عن 
تدفقات رأس المال بتمويل إنمائي طويل 
األجل. غير أن ذل���ك ال يتحصل دون أن 
تذهب التحوالت السياس���ية الراهنة في 
اتجاه تعزيز أنش���طة الرقابة سواء في 
السياس���ات الحكومية للبل���دان النامية، 
أو داخل أسواق المال التي أصبح لزامًا 
عليها توجيه الموارد المالية وغيرها من 

الموارد نحو األنشطة اإلنتاجية. 
وعل���ى المس���توى اإلقليم���ي، يدعو 
األونكتاد إلى حل المش���اكل المستعصية 
بين البل���دان المتجاورة، وتكريس أمثل 
لعالقات التكامل فيما بينها، وكذلك العمل 
على إيجاد عقد اجتماعي ش���امل يرتكز 
على: بل���ورة الدول، وخاص���ة النامية 
منها، رؤية إنمائية متس���قة وش���املة، 
ووضع ميثاق قوي مع مختلف جماعات 

المصال���ح، وتكري���س س���يادة القانون 
والمساءلة والشفافية، على أساس يمكِّن 
الدول م���ن تمثيل محترم ف���ي االقتصاد 
العالمي، بقدر ما س���يجعلها تساهم في 
استقرار األسواق،  واستكشاف توليفات 
خالق���ة من المؤسس���ات ونظم الحوكمة 
المناسبة لكل تجربة توافقًا مع تطلعات 

السكان وبيئتهم الخاصة.
فش���ل  أن  األونكت���اد  يس���جل  وإذ 
الحكوم���ات ف���ي إدارة الدي���ون المالية 
القصي���رة األمد تس���بب في آث���ار مدمرة 
على اقتصادها، وأن خصخصة األصول 
الحكومية لم تستطع اجتذاب االستثمار 
األجنب���ي المباش���ر، يط���رح مقابل ذلك 
االقت���داء بالبلدان الت���ي اقترن فيها تدفق 
االستثمار األجنبي المباشر باستثمارات 
كبيرة في البنيات التحتية األساسية مثل 
آيرلندا وسنغافورة والصين التي حققت 
نجاح���ًا ف���ي االنتفاع بفوائد االس���تثمار 
األجنبي المباشر. وعليه يدعو األونكتاد 
المص���ارف التنموية الوطنية في البلدان 
النامية إلى تقديم ق���روض طويلة األمد 
للشركات االستراتيجية ولمشاريع البنية 
األولوية،  ذات  والصناعات  األساس���ية 
وقطاع���ات أخ���رى كالتعلي���م والصحة 
والتصنيع والصيد البحري والسياحة.. 

على غرار ما قامت ب���ه مصارف التنمية 
في بع���ض البل���دان المتقدم���ة كألمانيا 
واليابان والصي���ن والهند. وهو ما يؤكد 
أن »وجود نظ���ام مالي متطور ومتكامل 
دولي���ًا ال يتع���ارض مع تدخ���ل القطاع 
الع���ام بكثافة في توفير تدفقات االئتمان 
وتوجيهها. إذ تبقى السياسات الوطنية 
المتس���قة وتوقعات النمو الجيدة أساس 
اجتذاب االستثمار، وهي تزيد من فرص 
اس���تفادة البل���دان المضيفة م���ن وجود 
تل���ك الش���ركات، وتق���وي الصالت بين 

االستثمار المباشر والصادرات«.
ختامًا، فإن تاريخ التنمية الحقيقية 
ه���و تاري���خ إص���الح البيروقراطي���ات 
الفاسدة واألسواق الفاشلة والمؤسسات 
الحكومي���ة الضعيف���ة. وإن أي خارطة 
طريق تتص���دى للتحدي���ات االقتصادية 
العالمية، تبقى بالضرورة وثيقة الصلة 
بمدى نجاعة سياسات الدول باعتبارها 
المؤسس���ة األولى القادرة على تحريك 
عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
ومس���اءلة الق���رارات وتدبي���ر الموارد، 
والح���ال أن ما ش���هده العالم العربي من 
حراك ثوري يثبت أن ال طاقة للش���عوب 
عل���ى تحمل مزي���د من الفس���اد واحتكار 

الموارد الوطنية.

العولمة زادت الفقراء فقرًا
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المجتمع هو بيئة الدين والتديُّن، ولكلِّ مجتمٍع متدين أو 
الطبيعي  العام. ومن  الشأن  بإدارة  تهتمُّ  متدين، سلطٌة  غير 
تسوُد  التي  واألع��راف  بالقيم  المؤمنين«  »جماعة  تؤّثر  أن 
هذا  في  والمرجع  الَحَكم  أّن  بيد  العام.  الشأن  إدارة  في  فيها 
التداُخل الحاصل بين الدين والشأن السياسي لدى سائر اأُلمم 
وبخاصة أهل ديانات التوحيد: كيف تجري ممارسُة األمرين 
كان  وقد  مؤسستين.  أو  مؤسسٍة  وفي  والسياسي،  الديني 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واضحًا للجهتين، عندما قال 
تعليقًا على أحدهم: إّن النّص صامت، وإنما ينطق به الرجال! 
على  وتطرأ  يحتضُنه،  ال��ذي  المجتمع  في  يتجلَّى  فالدين 
تأويالٌت  والمجتمع  النص  بين  الحوارية  بالتجربة  نصوصه 
وتفسيرات. ثم إّن عليًا قال ردًا على المحكِّمة الذين صرخوا في 
المسجد الجامع بالكوفة وهو يخطب: ال حكم إاّل هلل! فأجابهم 
أمير المؤمنين على الفور: َقولة حٍق ُأريد بها باطل. إّن هؤالء 
يقولون ال إْمرة، وال بد من أميٍر يحوط الناَس، ويقِسُم الفيَء، 
ويجاهد العدو، وتأمُن به الُسُبل، ويأخذ للقوي من الضعيف، 
يعهْد  لم  فإنه  وبذلك  فاجر.  من  وُيستراَح   ب��رٌّ  يريح  حتى 
السياسية بأمٍر ديني. وهكذا وعلى مدى قرٍن وأكثر  للسلطة 
نة من قراء القرآن، وجامعي  ظهرت المؤسسة الدينية المتكوِّ
والفقهاء  =)الالهوتيين(،  والمتكلمين  النبوي،  الحديث 
المعنيين بتنزيل النّص الديني على الوقائع، ومتابعة الحياة 
اليومية للناس في أبعادها القيمية، واالشتراع للقضاء. وقد 
الديني للمرة األخيرة أيام  التدخل في الشأن  حاولت السلطة 
المحدِّثين  على  يفرض  أن  ح��اول  عندما  العّباسي  المأمون 
والفقهاء االعتقاد أّن »القرآن مخلوق«! ورفض ذلك أحمد بن 
العامة.  الشؤون  في  اإلْمرة  بحق  للسلطة  إقراره  مع  حنبل، 
التداُخل  ذلك  وللمؤسستين  للتماُيز  أحمد  انتصار  أنهى  وما 
الفقه  في  كتابه  في  الماوردي  مه  نظَّ أّن  إلى  المجالين،  بين 
عندما  الدينية«  والواليات  السلطانية  »األحكام  الدستوري: 
حدَّد مهامَّ اإلمامة)= السلطة السياسية( بأنها: حراسُة الدين، 

الدين  بأنها »َصون  الحراسة  فّسر معنى  ثم  الدنيا.  وسياسُة 
على ُأصوله المستقرة«، أي أنها بالتعبير الحديث: حفظ حرية 

العقيدة والعبادة.
الماضية،  الخمسة  العقود  ألّن  اآلن؟  كلَّه  ذلك  نذكر  لماذا 
والدولة،  الدين  بين  العالقة  على  ج��دي��دًة  مفاهيم  أدخلت 
لدى  السياسي  والعمل  والسياسة  الدين  بين  التماُيز  أْلَغت 
وقالت  السياسي،  باإلسالم  ُيعرُف  صار  وما  الصحوة  أهل 
بالحاكمية اإللهية )بحسب المودودي وسيد قطب(، أي أّن اهلل 
يفرضوا  بأن  واإليمان  الدين  على  الغيرة  أهل  كلَّف  سبحانه 
على »المسلمين الغافلين«، وعلى الحاكمين تطبيق شريعة اهلل 

في أرضه.
كبيٍر  خ��الٍف  مثار  تمامًا  الجديدة  الرؤية  تلك  كانت  لقد 
وبين  والشيعة،  السنة  عند  التقليدية  الدينية  المؤسسة  بين 
داخل  من  هؤالء  الُجُدد  اإلسالميين  لكّن   الجدد.  اإلسالميين 
اإلنجيليين  )مثل  خارجها  من  السنة  لدى  واألكثر  المؤسسة 
الجمهور  لدى  هائلًة  البروتستانت( كسبوا شعبيًة  لدى  الجدد 
السلطات  واستبداد  والحداثة،  االستعمار  استنزافات  بسبب 
الماضي،  القرن  من  السبعينيات  فمنذ  وطغيانها.  الحداثية 
صارت المعارضة اإلسالمية العنيفة والدعوية هي المعارضة 
العربي  العالمين  أنحاء  في  الطغيان  وج��ه  في  الرئيسية 
الجماهير  طريق  من  المعارضة  تلك  وانتصرت  واإلسالمي. 
الحاشدة على السلطة الشاهنشاهية بإيران، وتولت المؤسسة 
منذ  اإليرانية،  الوطنية  الدولة  في  السياسيَّ  الشأن  الدينية 
العام 1979. ولذلك ساد لدى اإلسالميين السنة منذ ذلك الحين 
القديم(  العربي  التعبير  )بحسب  الدولة  أو  الَدور  أنَّ  االقتناع 
آتيٌة إلى أحضانهم، وإْن كانوا خارَج  المؤسسة الدينية، التي 

اعتبروها تابعًة لسلطات االستبداد. 
اندلعت بعد ثالثة  التي  العربية  التغيير  أّن حركات   على 
عقود:  منذ  السائدة  الُثنائية  خارج  من  جاءت  ونيٍِّف  عقوٍد 
الشبان  من  الجديدة  فاألجيال  إسالمية.  أصولية  استبداد/ 

الدين واإلسالم السياسي
في زمن الثورات

ر�سوان ال�سيد - بريوت
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اندفعت إلى المجال العام الخالي من خارج الُثنائية المسدودة، 
وبالشعارات التي صارت معروفة، والتي استجاب لها الماليين 
في العالم العربي وخارجه: الحرية والكرامة والديموقراطية 
انضّمت  األولى،  الموجة  بعد  إنما  للسلطة.  السلمي  والتداول 
إلى الجمهور الشاّب جماعات اإلسالم السياسي، وبدأت تظهر 
الكفاح  مواريث  ومعها  االنتخابات،  في  وتتقدم  الشارع،  في 
المظلومية،  مواريث  أيضًا  لكْن  عقود،  لعدة  االستبداد  ضد 
ومفاهيم التداُخل الشديد أو ضرورة استيالء الدين على إدارة 
الشأن العام لتحقيق العدالة الكاملة، والدين ال يتمثل لديهم إاّل 

في تنظيماتهم هم!
الَخَطر  حدَّ  بلغ  ما  العربية  الثورات  بالد  في  الموقف  إّن 
الشبابية  الحركات  أّن  أسباب:  لثالثة  والدين،  الدولة  على 
فرضت مسّلماتها المتمثلة في الحرية والكرامة والديمقراطية، 
اإلسالمية  الحركات  بعض  وأّن  يتالءموا-  أن  الجميع  وعلى 
السابقة  اتها  مسلمَّ عن  تدريجيًا  تتخلَّى  أو  تخّلت  السياسية 
-وأّن القوى االجتماعية كلَّها مستنَفرة ومتفاعلة مع العملية 
التغييرية، وال يستطيع فريٌق أن يفرَض سطوَته. فالنضال 
مستمرٌّ إلى أن تفرض الدولة المدنية، دولة الحرية والمواطنة 

مبادئها وممارساتها. 
اإلسالم  على  خوٌف  هناك  الكبير،  المخاض  هذا  في  لكْن 
ذاته، وعلى قيمه السائدة، وعلى الوحدة االجتماعية المتحققة 
الدولة ليست في خطر، بل اإلسالُم الذي  إّن  بسبب  سواده. 
نعرُفُه، إسالم الجماعة والتضامن واالنفتاح هو الذي يتعرض 
ليس  المسيَّس  لإلسالم  الشديَد  الظهوَر  هذا  إّن  للتحديات. 
الدين  بين  َخْلٌط  هناك  إذ  المعتقد.  عكس  على  الدين  لصالح 
والعمل السياسي، وهذا الخْلط يشّكل شرذمًة وانقسامًا على 
بطن  في  الدين  إدخال  إلى  يؤدي   والقيم،  المفاهيم  مستوى 
ويتهدد  وقيمه،  الديَن  الهائلة  الدولة  معدُة  فتسحق  الدولة، 
بذلك النظاُم القيميُّ للمجتمع. واألمر اآلخر أّن حركات اإلسالم 
دت دون أن تتحرر من موروثات االستبداد  السياسي إن توحَّ

وضّد  الدين،  ضّد  هي  دينيًة  دولًة  تفرض  فإنها  ونقائضه؛ 
تقاليد الجماعة الفاصلة للدين وقيمه عن إدارة الشأن العام. 
لكّن حركات اإلسالم السياسي متعددة ومنقسمة كما نعرف، 
ولذا فإّن َخَطرًا آخر يتهدد ديننا، وهو خطر إدخاله في الصراع 
األفضل  انتخبني ألني  للناخب:  اإلخواني  السياسي. سيقول 
إسالمًا. وسيقول التبليغي أو الجهادي أو التحريري: بل أنا 
على  إسالماٍت  ثالثة  عندنا  فتظهر  األصّح!  لإلسالم  الداعية 
األقّل! لذا فإّن الذي أراه أّن أمتنا تمّر بمخاٍض هائٍل، ستقوم 
من خالله وبنتيجته مجتمعاٌت سياسيٌة ُتنشُئ الدولة المدنية 
الديمقراطية والعادلة والتعددية. إنما خالل سنوات المخاض 
والتقلُّبات يكوُن علينا أن نصوَن ديَننا لتْسلَم وحدُة مجتمعاتنا 
أهوال  الدين  لتجنيب  والنضالي  الجاّد  العمل  طريقين:  من 
إصالحيٍة  نهضويٍة  بحركٍة  والقيام  السياسية-  الصراعات 
بين  العالقة  في  الُمريع  الَخْلط  لتجاُوز  اإلسالمي،  الفكر  في 
في  الدولة  ومهمات  واألخالقية  االجتماعية  الدين  التزامات 

إدارة الشأن العام،  والذي ساد في الحقبة  المنقضية.
ر »الجماعة اإلسالمية«  لقد سمعُت من ناجح إبراهيم منظِّ
الدعوي  بين  التفرقة  ع��ن  ك��الم��ًا  أش��ه��ٍر  ع��دة  قبل  بمصر 
والسياسي، وأنه ال ينبغي إدخال أحدهما في اآلخر. لكْن ما 
عن  الدين  فصل  بمقولة  ذلك  اختالط  من  خشية  عنده  تزال 
علماء  كبير  حّسان  محمد  الشيخ  ح  ص��رَّ أيام  وقبل  الدولة! 
السلفية بمصر أّن الدخول في السياسة والصراع على السلطة 
اإلسالمية،  األح��زاب  بين  ق  َف��رَّ ألنه  والدعوة،  للدين  أساء 
وألنه نشر الصراع داخل التنظيم الواحد بسبب التناُفس على 
المناصب والمغانم. والشيخ حّسان الذي كان يرى عكس ذلك 
الدين،  يستنزف  التسيُّس  أّن  اآلن  ُيحسُّ  أشهر،  عشرة  قبل 
إلى  التسيُّس  ي��ؤدي  أو  للدعوة  العودة  يؤِثُر  فهو  ولذلك 
إدراٌك محموٌد كان شيخ األزهر قد  التشرذم والتحطم. وهذا 
سبق إليه في الوثائق الثالث التي أصدرها، والتي تستحق 

النظرة المتأنية. 



2223 2223

ميديا

»كان هناك«
أفضل مدونة عربية

خالد  الفلسطيني  ال��م��دون  ف��از 
ص��اف��ي ب��ال��ج��ائ��زة األول���ى عن 
أفضل مدونة عربية عن مدونته 
فيها  نافس  والتي  هناك(  )ك��ان 
العالم  أنحاء  من  م��دون   3200
فيله(  )دويتشه  مسابقة  ضمن 

العالمية للمدونات لعام 2012.
 وذكرت وزارة الثقافة بغزة، أن 
المدون  الشاب  الذي حققه  الفوز 
الذي يسكن مدينة  خالد صافي، 
غزة دليل واضح على أن الشباب 
غيره  ع��ن  يقل  ال  الفلسطيني 
العطاء  ف��ي  العالم  شباب  م��ن 
والنجاح، رغم الفارق الكبير في 
اإلمكانيات المادية وغير المادية 
أنحاء  في  الشباب  أمام  المتاحة 

العالم.
الثقافة  وزارة  وكيل  وأوض��ح 
ب���غ���زة م��ص��ط��ف��ى ال���ص���واف 
الشباب  أن  ل��ه،  تصريح  ف��ي 
الفلسطيني بإمكانه المنافسة في 
كافة المجاالت اإلعالمية والعلمية 
والتكنولوجية،  واألدب����ي����ة 
من  العديد  هناك  أن  إلى  مشيرًا 
واألدب��اء  العلماء  وم��ن  الشبان 
المراتب  حققوا  والصحافيين 
على  عدة  منافسات  في  األول��ى 

المستوى العالمي.

»يوتيوب« 
المناظرة الرئاسية األولى

اجتذبت فيديوهات مناظرة عمرو موسى 
المرشحين  الفتوح  أب��و  المنعم  وعبد 
من  آالف��ًا  مصر  في  الجمهورية  لرئاسة 
واشتعلت  اليوتيوب،  موقع  مشاهدي 
حرب التعليقات على الموقع بين مؤيدي 

الطرفين:
على  اللي  زي  بيتكلم  موسى  عمرو   -
راسه بطحة، وباين على كالمه الطابع 
شريف  غير  أنه  بيثبت  وده  الهجومي 

وضعيف وخائف من الهزيمة.
ده غير التذبذب في الردود بكل صراحة 
مجهز  أن��ه  عليه  واض���ح  الفتوح  أب��و 
قوية  وردوده  المعالم  واضح  برنامج 

وواثق من نفسه.
- إلى عمرو موسى فلتصحبك السالمة

 GO TO HeLL
الحزب  رئيس  بقي  ل��و  موسى  عمرو 
برجاله  ث��ان��ي  هيرجع  كله  ال��وط��ن��ي 
الشعب  اعتذار  بعد  ومقراته  وقياداته 
لهم جميعًا بما حدث من الشعب لهم بعد 

وأثناء الثورة. 

ساعات  ست  الدنيا  في  مناظرة  في   -
يا مفتريين، بس مش مهم كله  ونصف 

يهون علشان أبو الفتوح.
 - نسيتم الشهداء وفي اآلخر نجيب، فل 
وكمان عنده 80 سنة، ده انا جدي عنده 

70 وناسي اسمي.
 - شيء غريب جدًا هو توجيه االتهامات 
في  ده  دي��م��وق��راط��ي..  غير  واالن��ت��ق��اد 

أميركا بيقطعوا بعض في المناظرات.
-عمرو موسى عمل لسنين في المناصب 
المختلفة التي تعج بالفساد كتابع فكيف 

يكون بعد كل تلك السنين »متبوع«؟.
شعبية  خسروا  األتنين  اآلخ��ر...  -من 
كبيرة بعد المناظرة.. وده لقلة خبرتهم 
باللغة السياسية التي تعتمد على النظري 
مش العملي.. والنظري بالنسبة لمرشح 
طول  يتجنب  أن  يجب  جمهورية  رئيس 

الحديث ألن من كثر كالمه كثر خطؤه.
انتخابه،  ع��دم  المصريين  م��ن  أتمنى 
أو  الفتوح  أب��و  س��واء  غيره  واختيار 

غيره.
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فيسبوك يريد فرض رسوم 
نظام  باختبار  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  موقع  بدأ 
يتيح لفت االنتباه إلى بعض المواد المنشورة في الموقع 
مقابل رسوم معينة، حيث تجري اآلن تجربة النظام الجديد 

في نيوزيالندا.
وبحسب موقع الفيسبوك فإن الهدف هو معرفة ما إذا كان 
االنتباه  لفت  مقابل  ما  مبلغ  لدفع  مستعدين  المستخدمون 

إلى المعلومات التي ينشرونها على الموقع.
يكون  أن  تعليقاتهم  في  المستخدمين  بعض  اقترح  وقد 
الحد األقصى للرسوم دوالرين أميركيين، تدفع باستخدام 

البطاقات االئتمانية أو نظام الدفع المسمى »باي بال«.
اإلنترنت إن هذا سيكون مقدمة ستتبعها  وقال أحد خبراء 
فيسبوك.  مستخدمي  من  رسوم  لتحصيل  أخرى  وسائل 
عدد  نمو   تراجع  إلى  يعود  ربما  ذلك  أن  الخبير  وأضاف 

مستخدمي فيسبوك في الفترة األخيرة.

مقاولو سوبرمان

على مدونته »باسم بلوج« كتب المدون 
الجزائري باسم:

والمتناقضات  بالفوضى  يعّج  بلد  في 
تتساءل  بالَبَرَكة  األم��ام  نحو  ويمشي 
ننتج  نحن  ننتج؟  ال  إننا  يقولون  كيف 
من  عالمًا  وجماجمنا  أضلعنا  بين  من 
موقوتة  كقنبلة  يجعلنا  واإلحباط  القهر 
ضبطها مجنون ما وهرب فال ندري متى 

وكيف تنفجر وال كم مّرة قد تفعل.
عانيت  بموضوع  اليوم  أنفجر  أن  أريد 
فبعض  األدب  بعض  فيه  أل��ت��زم  ك��ي 
ما،  واقع  يستفزك  حين  رفاهية  األدب 
 - التحفظ  كنت - وما زلت مع كثير من 
العصبية  اللغوية  البرمجة  متتبعي  من 
البشرية،  للتنمية  برامج  من  جّرته  وما 
ألني رأيت فيها ما يحّسن فهمنا ألنفسنا 
ولآلخر ويطّور فكرنا ويضبط مشاعرنا 
ونحو  النجاح  نحو  »حماستنا«  ويشحذ 

مزيد من المرونة وتقّبل اآلخرين.
وم��م��ا زادن����ي ق��ن��اع��ة ب��ج��دواه��ا فشل 
تنمية  ع��ن  وع��ج��زه  التعليمي  نظامنا 
مهارات شبابنا لمواجهة صعاب الحياة 

والتخلص من السلبية.
النفس  علم  من  بعضًا  قّربت  أنها  كما 
ظال  أن  بعد  ال��ن��اس  لعموم  واإلدارة 

حبيسي رفوف األكاديميين.
اللغوية  البرمجة  ب��داي��ات  كانت  وق��د   
وترعاها  واإلدارة  النفس  بعلم  متصلة 
مرور  مع  لكنها  مصداقية،  ذات  هيئات 

خلق  ف��ي  نجاحها  ثبوت  وم��ع  ال��وق��ت 
عشوائيات  نمو  إلى  أدت  المادّي  الثراء 
يسترزق  القصديرية  بالبيوت  أشبه 
منها مجموعة من الهواة كّل همهم إقناع 
الّشعارات  بشتى  )ال��زب��ون(  الضحية 
العالم  النجاح وتحريك  بأنه على عتبة 
الدورة  بعد  إصبعه  في  كخاتم  والناس 

الفالنية.
فيه  يتشّوق  وزم��اٍن  مكاٍن  ظرِف  وفي   
سُبل  صُعبت  وث���راٍء  لنجاٍح  الشباب 
تحقيقهما ويتلّهف كثيُرهم ألقصر الطرق 
مثل  تظهر  الباهر  الصاروخي  للّنجاح 
هذه الدورات كقشة يتعلق بها الغرقى أو 

كفانوس سحري.
في  ملّيًا  والتفكير  التوقف  ينبغي  هنا   
النجاح  مقاولي  المدّربين  ه��ؤالء  قّصة 
مقاولي  عن  كثيرًا  يختلفوا  لم  الذين 

البناء عندنا.
 التدريب فّن لنقل الخبرات، لذلك ينبغي 
المقام  يكون خبيرًا في  أن  المدّرب  على 
األول، شاَب رأسه والتوى عموده الفقري 
دروسًا  للناس  يعطي  أن  قبل  نجاحًا 
المدّرب  يكون  أن  يمكن  ال  النجاح،  في 
هاويًا لميدان ما قرأ عنه كتابين أو ثالثة 
نوعًا  ليس  التدريب  ثالثًا!  أو  ودورتين 
يصّح  وال  نظريًا،  يعطى  ال��دروس  من 
حياته  أفنى  ما  ميدان  في  لمدّرس  حتى 
في تدريسه أن يسّمى مدّربًا له، فما بالك 
بمن لم يتعرف على الميدان أصاًل سوى 

واقعي  وتجريب  خبرة  التدريب  حديثًا. 
فيما يدّرس من مهارات.

غير أنه اليوم بات مهنة البّطالين الذين 
والوقوف  أنيقة  بدلة  أمر  تدّبر  يمكنهم 
مجموعة  أمام  يصَفّر  أو  يحمّر  أن  دون 
لكنهم  الكثير  يفهموا  ل��ن  ال��ن��اس  م��ن 
سيخرجون سعيدين لشحنهم بكثير من 
الحكم والقصص - التي يوفرها فيسبوك 
مجانًا - بعد أن عاشوا حلما لذيذًا أشبه 
بعادل  أشبه  بعده  يخرجون  بالتخدير 
ل��ه نائب  ق��ال  »ال��زع��ي��م« لما  ف��ي  إم���ام 

الرئيس البلد عايزاك..
 واهلل أني بّت أستغرب كثيرًا من بطالة 
على  مفتوح  هذا  ال��ّرزق  وب��اب  شبابنا 
مصراعيه لكل من هّب ودّب، فترى عازبًا 
الناس  يعطي  ب��ال��زواج  عهد  حديث  أو 
الزوجية  العالقات  فنون  في  دروس���ًا 
تصبح  كيف  دورة  يعطيك  وش��ّح��ات��ًا 
بصعوبة  يوم  ذات  نجح  وقد  مليونيرًا 
في البكالوريا لكنه اليوم اكتشف ودّرس 
ويالقي  ال��دراس��ي  التفوق  سر  الناس 
سوقه رواجًا أيام االمتحانات. ثم يعطي 
بعدها،  ينجح  لم  ولو  للطالب  شهادة 
ويمنح لألم شهادة أفضل مربية واألَب 
شهادة  يمنحك  وقد  زوج  أعقل  شهادة 
المستثمر األذكى وأنت وهو لم تستثمرا 
مركز  بختم  الشهادات  كل  يومًا، ويختم 
جدًا وعريض  كبير  نووي  عربي  عالمي 

جدًا للتنمية البشرية!
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»تويتر« تغريدات الرئاسة المصرية

اإلنترنت  نشطاء  م��ن  كبير  ع��دد  كتب 
ي��ع��ل��ق��ون ع��ل��ى م���ع���ارك وم��ن��اظ��رات 

االنتخابات الرئاسية المصرية.
بأن  سعادتهم  النشطاء  بعض  وأب��دى 
اثنين  بين  مناظرة  المصريون  يشاهد 
في  م��رة  ألول  ال��رئ��اس��ة  مرشحي  م��ن 
»منة«  فتقول  العربي،  والوطن  مصر 
اليوم  وشفت  »عشت   :)@TheMiinz(
بعضهم  فيه  بيكلموا  المصريين  اللي 
المناظرة  على  هيتفرجوا  يتفقوا  عشان 

في قهوة إيه«.
وفي ذات السياق قالت الكاتبة والناشطة 
السياسية الدكتورة هبة رؤوف عزت )@
Dr_Heba_Raouf(: »أكثر ما أسعدني 
متابعة الشعوب العربية للمناظرة، هذا 
األنظار  قبلة  مصر  األكبر،  المكسب  هو 

وتستحق، ليس من حقنا أن نفشل«.
»تويتر«  على  النشطاء  بعض  وانتقد 
الرئاسي  المرشح  جانبًا من تصريحات 
مريد  الشاعر  فيقول  م��وس��ى،  ع��م��رو 
عند  لهم  وج��ود  ال  البرغوثي:»الشهداء 

موسى«.
Osama_( صابر  أسامة  المدون  أم��ا 
على  »م��وس��ى«  رد  فانتقد   )@Saber
موسى   »حديث  قائاًل:  الضرائب،  سؤال 

عن الضريبة العقارية يمثل نقطة سلبية 
إن لم يوضحها الحقًا«.

وحول رد »موسى« على سؤال الضرائب 
 :)@yaserbakr ( أيضا، قال ياسر بكر
الضرائب  باب  يذاكر  لم  موسى  »عمرو 
والحد األدنى لألجور، ومن سوء حظه 

جاء منه سؤالين«.
وت����ق����ول م���ري���م س����اط����ور س���اخ���رة 
)MariamSatour@(:»ع��م��رو موسى 
أيام االمتحانات، مش  بيفكرني بنفسي 
أسبش  م��ا  المهم  ص��ح،  أج���اوب  مهم 

الورقة فاضية«.
وهاجم الكاتب والسيناريست بالل فضل 
موسى  عمرو  تصريح   )@belalfadl(
بأنه كان معارضًا للنظام السابق، قائاًل: 
لو  »مش ممكن ياجماعة، عمرو موسى 
معارض  إنه  هيصدق  شوية  كمان  قعد 
آثار  يورينا  عشان  البدلة  يقلع  وممكن 

التعذيب على ضهره«.
الدكتور  الرئاسي  المرشح  حديث  وأثار 
عبد المنعم أبو الفتوح، عن نيته فرض 
الكثير  غضب  السجائر،  على  ضرائب 
فيقول  »تويتر«،  ومدوني  النشطاء  من 
)TarekologY@(:»السجاير  »طارق« 
حذر  فيما  الفتوح«،  أب��و  يا  أحمر  خط 

المرشح   )@ZiadMattar( مطر  زياد 
الرئاسي قائال:»أبو الفتوح هيرفع الدعم 
عن السجاير، عرفنا مطالب أول مليونية 

بعد االنتخابات«.
رزق،  م������ح������م������د  ول���������ف���������ت 
)MohammedRizq@(ن�����ظ�����ر »أب��و 
الفتوح « إلى أنه خسر الكثير من أصوات 
قائاًل:  التصريح،  ذلك  بسبب  الناخبين 
»كده أبو الفتوح بحركة زيادة الضرائب 
المدخنين  أصوات  خسر  السجاير  على 

اللي هما نص الشعب أو أكثر«.
في  المشاركين  المرشحين  كال  ومنتقدًا 
المناظرة، كتب الحقوقي جمال عيد )@
gamaleid(: »لو أبو الفتوح حكم مصر 
حنكون في المعارضة، ولو موسى حكم 

مصر أكيد حنكون في السجن«.

تقوم خدمة الترجمة على موقع جوجل 
نصوص  بترجمة  يوميًا  اإللكتروني 
تعادل ما يحتوي عليه مليون كتاب، 
المسؤولة  الشركة  ذكرته  لما  وفقًا 
عن محرك البحث الشهير في موقعها 
السادسة  الذكرى  بمناسبة  الرسمي 

لتشغيل هذه الخدمة.
الخدمة  هذه  أن  جوجل  خدمة  وأكدت 
يمكن  م��ا  ال��واح��د  ال��ي��وم  ف��ي  تترجم 
لكافة المترجمين المحترفين من البشر 

ترجمته في غضون عام.
بالشركة  ال��ت��رج��م��ة  خ��دم��ة  وت��ع��م��ل 

األميركية ب� 64 لغة مختلفة وتسجل 
أكثر من 200 مليون مستخدم شهريًا، 
الواليات  خارج  من   ٪92 نحو  بينهم 
المتحدة. وأعربت الشركة عن رغبتها 
اللغة« على شبكة  »إزالة حواجز  في 

اإلنترنت.
إلكترونية  م��واق��ع  جوجل  وتترجم 
ورسائل  »ك���روم«،  متصفحها  عبر 
نصية على صور بالهواتف، ومقاطع 
يوتيوب،  م��وق��ع  ع��ل��ى  تسجيلية 
خالل  الصوتية  الرسائل  عن  فضاًل 

المحادثات عبر الهواتف الذكية.

»جوجل« يترجم 
مليون كتاب يوميًا
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د. مرزوق بشير

تاأمالت

التثقيف الديموقراطي

في  عليا  دراس���ات  طالب  كنت  عندما  ال��ح��ظ،  حالفني 
يحاكي  مؤتمرات  عدة  أشهد  أن  األميركية،  المتحدة  الواليات 
»محاكاة  مثل  دولية  نماذج  والجامعات  المدارس  طلبة  فيها 
نموذج األمم المتحدة« أو »محاكاة نماذج المجالس المحلية« 
أو »نموذج الكونغرس األميركي« يتمثل الطلبة والطالبات في 
هذه اللقاءات على مدى عدة أيام أدوار ممثلي الدول أو النواب 
يختلفون  حية،  قضايا  فيها  يتناولون  الشعب،  ممثلي  أو 
قد  لحلول  توصيات  إلى  ذلك  بعد  لينتهوا  حولها،  ويتفقون 
إعداد  هو  ذلك  وراء  من  والقصد  الواقع،  عن  مختلفة  تكون 
واالختالف  الحوار  أساليب  على  وتدريبهم  الطالب  أولئك 
واإلقناع واحترام اآلخر، كل ذلك يصب تحت عنوان »التثقيف 

الديموقراطي«.
الثقافة  إل��ى  ي���ؤدي  م��ا  ه��و  ال��دي��م��وق��راط��ي  والتثقيف 
التي تجهز مواطنًا يعرف حقوقه وواجباته،  الديموقراطية، 
ويختار أفضل الوسائل الحوارية للوصول إلى تلك الحقوق، 
والقيام بواجباته الوطنية على أكمل وجه، وهي ثقافة تحترم 
»المتوافق  الدستور  واعتماد  المساواة،  إلى  وتستند  اآلخر، 
عليه« المرجعية األصلية لحل قضايا األمة، وليست مرجعية 
في  المتسلطة  القوى  مراكز  أو  العشيرة  أو  الفرد  الحاكم 

المجتمع.
لقد أوصلت أمية البسطاء الثقافية في مجتمعاتنا العربية، 
معظم  كانت  لقد  األم��ة،  ي��ق��ودوا  أن  يستحقون  ال  ناخبين 
والقبلي  العرقي  واالنتماء  العواطف  على  قائمة  االختيارات 
األمة  الضيقة، مما جعل  العقائدية  االختيارات  أو حتى على 
اختيارات من منتخب  دائرة مغلقة، وذلك حصيلة  تدور في 
فاقد األهلية الثقافية، إلى ناخب غير مؤهل لتحمل المسؤولية 

االجتماعية.
يبدأ التثقيف الديموقراطي من تعلم األسس العلمية التي 
الذي  العامة  الثقافة  إلى  وينتهي  الديموقراطية،  عليها  تقوم 
أن  ومستعدًا  أمته،  لقضايا  ومدركًا  واعيًا  الفرد  فيها  يكون 
يستخدم األدوات الديموقراطية التي تعلمها وتدرب عليها في 
الديموقراطي  فالتثقيف  الدفاع عن حقوقه وحقوق مجتمعه، 
يبدأ بالتعلم المباشر ثم يستمر بعد ذلك بالممارسة العملية.

األسرة  من  يبدأ  الديموقراطي  للتثقيف  األول  المنطلق 
األمر  بيئة تعتمد في تربيتها على  أن تتحول من  التي يجب 
الحوار  على  تعتمد  بيئة  إلى  الصارمة،  واألوام��ر  والنهي 
ذلك  من  ويستثنى  للتربية،  أسلوبًا  واإلقناع  واالختالف 
التعليم  ذلك  ويلي  المقدسة.  الثوابت  ذات  القضايا  بالطبع 
على  الطلبة  مهارات  تنمية  في  مؤثر  دور  له  الذي  المدرسي 
حيث  لممارستها،  الالزمة  والوسائل  الديموقراطية  قيم 
تحمل  وكيفية  للوطن  واالنتماء  المواطنة  معنى  لهم  تشرح 
اإلقناع  وسائل  على  وتدريبهم  االجتماعية،  المسؤولية 
والمسموع  المرئي  االتصال  وسائل  مع  التعامل  وكيفية 
والمكتوب فيها، واإلكثار من البرامج الحوارية داخل المدرسة 
واالختالف  وتقبله  لآلخر  االستماع  على  الطلبة  لتعويد 
على  الطلبة  وتدريب  الديموقراطية،  المبادئ  إطار  في  معه 
والمناهج  بالتعليم  المتعلقة  القضايا  حول  التصويت  طرق 
المشاركة  من  يتجزأ  ال  جزءًا  المدرسية، وجعلهم  والقوانين 
في اتخاذ القرارات اإلدارية في المدرسة، وأن تعمل المدرسة 
على تشجيع الطلبة بإنشاء جمعيات، وفرق مقاربة لنموذج 
المجتمع  المدني، واألخذ بالتوصيات الصادرة منها، وعلى 
في  والوضوح  والصراحة  الشفافية  مبدأ  تعزز  أن  المدرسة 
الطلبة، وتعويدهم على تلك  المتعلقة بمصير  القضايا  كافة 

المبادئ.
االنتماءات  من  الطلبة  تخليص  في  كبير  دور  وللمدرسة 
لألفراد أو العشيرة أو القبيلة، وتوجيه إخالصهم للمجتمع 

والوطن.
تحويل  على  يعتمد  الديموقراطي  التثقيف  نجاح  إن 
النيابية  المجالس  تشبه  نماذج  إل��ى  الدراسية  الفصول 
المنتخبة، حيث يشعر كل طالب فيها بأنه عضو منتخب من 
المجتمع، وكل شيء داخل هذا الفصل قابل للحوار والنقاش 
في إطار المبادئ العامة ومراعاة القيم واألسس التي يقوم 

عليها التعليم بشكل عام.
ولكن وقبل ذلك على المدرسة أن تجهز بنيتها اإلدارية من 
معلمين ومديرين، ومن منشآت لكي تصبح مجلسًا برلمانيًا 

يطلق عليه المجتمع »المدرسة«.
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Henri de Toulouse-Lautrec األعمال الفنية في الملف للفرنسي  
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ألن الحي���اة ع���رض واحد بدون بروفة أو إعادة، تس���اءل 
الدنيوي المتصوف نيكوس كازنتزاكيس: لماذا ال نولد شيوخًا 

ونموت أطفااًل؟!
س���ؤال ش���ديد الوجاهة، فنحن نتعلم كيف نعيش بعد أن 
نفق���د قدرتنا على العي���ش. يباعد المرض والكب���ر بيننا وبين 
المتع���ة، فيصبح س���ريرنا أرضًا لألل���م، وتقف بي���ن أيدينا 
وأفواهن���ا تعليمات األطباء، وتعجز س���يقاننا عن حملنا إلى 

مكان أبعد.
من الخير إذن أن ينعكس الترتيب فنولد بكل حكمة الشيوخ 
وبكل خبرة العيش، لندخل إلى الش���باب واعين بقيمة الحياة 
ونعيش���ها كما ينبغي، ثم نرحل بضعف الطفولة وخفتها بداًل 

من الرحيل بضعف وثقل الشيخوخة. 
ولكن المعرفة وحدها ال تغني. لم يتعظ مجرم من س���جن 
آخر، ولم يرتدع مس���تبد من خلع آخر، مثلما لم يتعلم مهموم 
من كل من س���بقوه إلى  تبديد أعم���ار طويلة جمعوا فيها ما ال 

ينفع وتركوه � أحيانًا � لمن ال يستحق!
العي���ش فن، محظوظ من يتعلمه في الصغر، لكن  البؤس 
ليس المصي���ر المحتوم لمن ل���م يجد الُمعلم. الس���عادة يمكن 
تعلمها بدون معلم  من خالل المداومة على التمرين، باإلضافة 
إلى ذلك فالعيش نوع من اإللهام ال يصيب المغضوب عليهم. 

ال���درس األول للصغار والكبار هو كيفية الفرح باألش���ياء 
الصغيرة، ليس المهم أن تكون اللعبة التي تقدم للطفل ثمينة. 
ومن الضروري أال تكون كاملة، ألن السعادة ستكون في إكمال 
هذا النق���ص، بالعمل أو حتى بالخيال. والكبار كذلك، يمكنهم 
بالخي���ال االس���تعاضة عن نق���ص الواقع. في رواي���ة »الفهد« 
وه���ي الوحيدة لكاتبها اإليطالي المبيدوزا، يهرم البطل الثري 
وينتهي صخب القصر الفسيح. ينفض عنه األصدقاء. لكنه لم 
يتخل عن الحفالت الصاخبة التي كان يقيمها في ش���بابه، بعد 
أن حول أصابعه العش���رة إلى ضيوف يرقصون الفالس على 

صوت الموسيقى المنبعث من األسطوانة. 
االس���تمتاع باألش���ياء الصغي���رة يحرر اإلنس���ان من فخ 
االمتالك، ألن من يمتل���ك يظل مهددًا بالفقد، وحزن الفقد أكبر 
من فرح االمتالك. وال يتطلب األمر أن يعيش اإلنسان راهبًا في 
دير أو متصوفًا ف���ي خانقاه لكي يهرب من عبودية االمتالك، 

فق���ط عليه أن يكتف���ي بما يكفي���ه، ألن الفق���ر يجلب الضعف 
والوفرة تورث الرخاوة، فيما يقول أفالطون. 

عندما يتحرر اإلنسان من ش���بق االكتناز يمكنه أن يعيش 
الس���عادة التي عاشها الكاتب المصري الفرنسي  ألبير قصيري 
الذي أفنى س���تين عامًا في بنسيون رخيص بباريس ولم يفكر 
ف���ي امتالك بيت ، ألن االمتالك برأيه عبودية. عاش للكس���ل 
والتأن���ي، وق���د عامله الموت بذات الكس���ل فل���م يصله إال في 

التسعين. 
الذين عرفوه قالوا إنه كان يغادر غرفته إلى المقهى بكامل 
أناقت���ه، ف���ي موعد محدد عن���د ظهيرة كل يوم، ليبدأ الكس���ل 
بع���د النوم إلى وق���ت متأخر. وكان كل ما يش���تهي يأتيه إلى 
المقه���ى، حتى الفتيات الصغيرات الالئ���ي كان يغويهن بلعب 
الن���رد، وليس بالكتابة أو الحديث ف���ي الثقافة كما يفعل كثير 

من الكتاب المخفقين في الحب! 
غادر  مصر إلى باريس  أوائل الخمس���ينيات، وظل هناك 
من دون أن يغير جنسيته المصرية أو يصبح فرنسيًا أو يعود. 

ويبدو أن األمر كله كان محض كسل!
كان ُيحّدث جلس���اءه ومحاوريه م���ن الغربيين عن حكمة 
الش���رق وحنانه، إذ ال أحد يمكن أن يموت من الجوع، ألن كل 
من يمر بالش���ارع س���يعطيه ش���يئًا، لكنه في الوقت ذاته كان 
قد صار ش���خصية معروفة بهذا الكسل في باريس، وعّلم هذه 
المدينة ش���يئًا من الحنان، إذ صار لدي���ه أصدقاء من الفنانين 
يهدون���ه لوحاتهم، وهم يعرفون أن���ه ال يمتلك جدارًا لتعليقها 
عليه، وأنه س���يبيعها في الصباح ليش���تري سجائره، كما أن 
أصحاب البنس���يون الرخيص الذي يس���كنه توقفوا قبل موته 

بسنوات طويلة عن مطالبته بأجر إقامته.
كان يع���رف دائمًا كيف يضع مس���افة بين���ه وبين العبيد، 
أولئك الذين  يمتلكون األشياء ليفقدوها، وكان مشغواًل بكسله 

حتى أنه لم يجد دقيقة كي يهاتف أحدًا ليطلب منه شيئًا.
االس���تغناء يتطلب ش���رطًا جوهريًا: االبتع���اد عن األفكار 
الجاهزة حول المتعة، فال يشتري المرء الثوب أو الطعام طبقًا 
للس���عر، بل عليه أن يستفتي حواسه، وعندها سيعرف اآلكل 
أن الس���ردين ألذ من السالمون، وستعرف المتزينة أن الزجاج 

الملون أجمل على جيدها من الذهب. 

 عزت القمحاوي

معجزتنا أننا نحيا
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القدرة على االستغناء تحتاج كذلك إلى ذاكرة حليفة تعيد 
إنتاج الماضي الس���عيد، وتسقط األليم من الذكريات، في فيلم 

)ال أذك���ر عنوانه من كثرة ما رأي���ت( قال أحدهم ألنثاه التي 
تحول عنها: ل���م أكف عن حبك، فقط تغيرت الوس���يلة. 

ضعفت الحواس وقويت الذاكرة. 
حل وس���ط عبق���ري بين األبدي���ة المس���تحيلة، وبين 

االته���ام الفظيع للمنس���حبين بالخيانة وانع���دام الوفاء. هل 
يمكن للرجل المتروك أو المرأة المتروكة أن يقدر أو تقدر هذه 

البالغة؟
هل يمكن تدوير كل م���ا كان جمياًل في الذاكرة، والفرح به 

كما لو كان يحدث مجددًا؟
بش���ر األفالم فقط بوس���عهم أن يقولوا ه���ذا. وهم، وليس 
نحن، بوس���عهم أن يواصلوا الحياة من دون ضغينة. وبخفة، 
من غير أن يضطروا لحمل تابوت الحب الميت أو صليب الغدر.

وإذا افتقد اإلنس���ان الذاكرة الحليف���ة، فاألفضل أن يعيش 
ب���ال ذاكرة. في فيل���م » 50first dates  خمس���ون لقاء أول« 
تعرضت  البطلة في يوم عيد ميالدها إلى حادث س���ير ففقدت 

ذاكرتها القدرة على تسجيل أية أحداث جديدة. 
توقف خزينها من الذكريات عند تلك اللحظة، فصارت 

تس���تيقظ كل ي���وم لتنفي���ذ البرنامج ال���ذي كانت أعدته 
ليوم الح���ادث. وتواطأ الجميع إلرضائها: ترتدي ذات 
الثياب، وتخ���رج إلى ذات األماكن، ويق���دم لها أبوها 
نس���خة جدي���دة كل يوم م���ن صحيفة ي���وم الحادث، 
ويحتفل معها كل يوم بعيد ميالدها، وتش���اهد كل يوم 

شريطًا لمباراة البيسبول التي جرت في ذلك اليوم! 
هذا النس���يان كل���ف أباها الكثير لش���راء كعكة عيد 
ميالد كل يوم، وربما نشر البدانة في األسرة من جراء 

التهام الكعكة اليومية، وقد صارت الفتاة عبئًا  على 
اآلخرين، باستثناء المحظوظ الذي وقع في حبها 
ي���وم الح���ادث وتزوجها بعد ذل���ك وأنجب منها، 

وظلت في كل مرة تستقبله بولع المرة األولى! 
ولكن لألس���ف، الحياة ليس���ت كاألفالم، وقد 
ال يك���ون من المالئم أن يفقد اإلنس���ان ذاكرته كي 
يسعد، ولكن عليه أن يتدرب على استخدام ذاكرته 
فيما ينفع، وأال ينحني اللتقاط ما يس���قط منه من 

البشر أو األشياء.
ال يحتاج المرء إلى معجزة لكي يهنأ. المعجزة 
الحقيقية ف���ي كوننا أحياء. وه���ذه الحكمة أللبير 
قصيري أيضًا، ومن حقنا أن نبتهج، ألننا نستطيع 
ممارس���ة الكس���ل الذي لم يعد بمقدوره أن يتحصل 

عليه.
غادرت���ه المعج���زة، بينما معجزتن���ا لم تزل 
قائمة. لم ن���زل أحياء، وهذا س���بب قوي للفرح، 

حتى ولو كنا بعيدين عمن نحب.  
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في األخالق والتعايش
الحياة اليقظة..

للمناقشة،  المطروح  السؤال  تأملنا  لو 
تأماًل  أن نعيش؟  على أي نحو ينبغي 
سؤال  أن��ه  نكتشف  فإننا  ف��اح��ص��ًا، 
القراءة األولى  ماكر، يحتمل قراءتين: 
وفق  معياري  موقف  إل��ى  ستقودنا 
المنظور األخالقي، أما القراءة الثانية 
م��وق��ف وج���ودي،  إل��ى  ت��ق��ودن��ا  فهي 
المعيارية  يتجاوز  مغاير  منظور  وفق 
األخالقية، نحو اإلتيقا )علم األخالق(.

اإلشكال  يتمحور  األول��ى  القراءة  في 
الصيغة  ف��ه��ذه  ينبغي«،  »م��ا  ح��ول 
األخالقي  ال��س��ؤال  دالل���ة  ن��ف��س  ل��ه��ا 
»الكانطي«، ما الذي يجب علي فعله؟، 
يؤسس  ال���ذي  الثاني  ال��س��ؤال  وه��و 
للواجب األخالقي. فالكائن األخالقي هو 
الذي يمتثل للواجب، ويخضع سلوكه 
مشروطة  غير  كلية  أخالقية  لقواعد 
فإن  وبالتالي  الحساسية.  بشروط 
وفقها  العيش  ينبغي  التي  الكيفية 
يخضع  معيارية  كيفية  سوى  ليست 
هو  لما  الخصوصي،  أو  الخاص  فيها 
كلي وكوني. ومن ثمة فليست األخالق 
معايير  يحدد  ال��ذي  األف��ق  ذلك  سوى 
السلوك اإلنساني التي تصيره مطابقًا 
يعني  م��ا  وه��و  األخ��الق��ي��ة،  للقواعد 
تصرفًا  يكون  أن  إم��ا  تصرف  أي  أن 
أخالقيًا  ال  يكون  أن  وإم��ا  أخالقيًا، 
القاعدة  وعن  الواجب  عن  بانزياحه 

األخالقية المجردة. 
القراءة األولى  الذي تتضمنه  فالجواب 
على  نعيش  أن  »ينبغي  كالتالي:  هو 
المعيش  سلوكنا  فيه  يمتثل  نحو 
هذا  بنا  يفضي  األخالقية«،  للقواعد 
لكنه  صارمة،  معيارية  إلى  الجواب 
اإلنساني«  »ال��وج��ود  إشكال  يحل  ال 
ألن  ذلك  معيشًا«،  »وج��ودًا  باعتباره 
اإلنسان  يستهدف  يفترضه  الذي  الحل 
بوصفه  وإن��م��ا  ج��س��دًا،  ب��وص��ف��ه  ال 
إرادة محضة من غير  أو  منزهًا،  عقاًل 
فاالمتثال  وجداني،  أو  مضمون حسي 
بالنسبة  األخالقية  قيمته  يفقد  للواجب 
أو  الميل  دافعه  يكون  حينما  ل�»كانط« 
الرغبة أو حين يكون مشروطًا بمنفعة 
ال��ذي يفصل  ال��م��أزق  ذات��ي��ة. إن ه��ذا 
أساس  هو  جسده،  عن  العاقل  الكائن 

عزيز بوم�سهويل - املغرب

ينبني التعايش على الوعي اليقظ، أي على حياة تندرج ضمن نسق يعلي 
رغباتها  يرضي  ال  التي  الحرة،  اإلرادات  بين  التفاعل  إمكانية  شأن  من 
سوى العيش داخل أفق ديموقراطي وفق مقتضى روح المدينة/ الدولة.
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كون األخالق في عمومها ال تجيبنا عن 
سؤال الكيف، ألنها ظلت منذ تأسيسها 
باستثناء  »الكانطية«  اللحظة  وحتى 
والرواقية،  االب��ي��ق��وري��ة  اللحظتين 
تنظر لإلنسان ال كجسد وكبنية مركبة 
تتحدد  كروح  وإنما  الرغبة،  أساسها 
الذاتية،  للميول  بنفيها  أخالقيتها 
لم  وب��ال��ت��ال��ي  الحسية،  وال��رغ��ب��ات 
عن  تجيب  أن  عمومًا  األخالق  تستطع 
عن  جوابًا  ظلت  وإنما  الكيف،  سؤال 
سؤال ما الذي يجب أن يفعله اإلنسان 
قيمة  فعله  ويكتسب  أخالقيًا،  ليكون 
بوصفها  االيتيقا  تتميز  بينما  فاضلة. 
ال  األخ��الق  تأسيس  يعيد  وفنًا  علمًا 
وفق ما ينبغي فعله ولكن وفق كيفية 
يغدو من خاللها الفعل األخالقي تعبيرًا 

عن رغبة اإلنسان.
أما القراءة الثانية فال تقودنا إلى سؤال 
لنعيش  فعله  ينبغي  م��ا  أو  ال��واج��ب 
الواجب؛  ما تقتضيه أخالق  على نحو 
وإنما إلى سؤال »النحو« أو »الكيفية« 
خاللها،  من  نعيش  أن  »ينبغي«  التي 
الواجب،  إلى  تحيل  أن  هنا  وينبغي 
النوع  ت���الزم  إل��ى  ستحيل  م��ا  ب��ق��در 
والوجود  الكيف  تالزم  أي  والوجود، 
فن  لقيم  منتج  ت��الزم  وهو  المعيش، 
العيش الذي يحتفي بالجسد اإلنساني، 
ويسمح بأن ينفتح على نمطه الخاص، 
أي بأن يصوغ وجوده وفق إمكانيات 
أحسن،  نحو  على  يوجد  ب��أن  تسمح 
السؤال  إعادة  نقترح  يجعلنا  ما  وهذا 
نحو  أي  »على  التالية:  الصيغة  إلى 
اإلمكان  فصيغة  نعيش؟«.  أن  يمكننا 
تنقذنا عمومًا من األخالق ومن سلطة 
األمر األخالقي، وتجعلنا داخل تجربة 
إمكانيات  خاللها  من  نختبر  موازية، 
إبداع وابتكار أنحاء وكيفيات للعيش، 
أي تسمح بانبثاق »تجربة فن العيش« 
مرة  السؤال  بلورة  لنا  يتيح  ما  وهو 

أخرى في صيغتين مختزلتين:
1-  كيف يمكننا أن نعيش؟
2- كيف يمكنني أن أعيش؟

الذاتية  ه��و  األول  ال���س���ؤال  م��ح��ور 
اإلنسانية بما هي كونية  أو  المشتركة 
تتشكل من ذوات تتقاسم العيش وفق 

كيفية تتالءم والمنظور الكوني.
الذات/  فهو  الثاني  السؤال  محور  أما 
على  وج��وده  بصياغة  المعنية  األن��ا، 
خاصة  رغبة  بوصفه  خ��اص،  نحو 
حتى  ذاتها،  بإرضاء  وحدها  معنية 
على  متوقفة  الرغبة  ه��ذه  كانت  وإن 

رغبة أخرى.
أن  يمكننا  كيف  السؤال  علينا  يطرح 
يؤسس  منظور  في  التفكير  نعيش؟ 
من  المشترك  العيش  يضمن  لعالم 
خ���الل »ت��ف��اه��م م��ت��ب��ادل ت��دخ��ل فيه 
عالقة  في  ومكتسباتها  ال��ذات  تجارب 
مع تجارب اآلخرين«، وهو األمر الذي 
االنسجام  إلى  »هوسرل«  يؤدي حسب 
بين الذوات في صالحياتهم، وبالتالي 
ورغم  ال���ذوات،  بين  الوحدة  تحقيق 
ت��ع��ددي��ة ال��ص��الح��ي��ات وم��ا ه��و فيها 
الحصول  يتم  فإنه  صالحية،  موضع 
على اتفاق يتجاوز التنافرات. وبفضل 
بين  الجماعي  الوعي  بفضل  أي  ذلك 
ذاته  ال��واح��د  العالم  يكتسب  ال���ذوات 
كعالم معطى جزئيًا سلفًا في التجربة، 
ممكنة  لتجارب  مفتوح  كأفق  وجزئيا 
في  تشارك  التي  ف��ال��ذوات  للجميع، 
في  تعيش  أنها  تعرف  التجربة  ه��ذه 
وهم  م��ع��ًا،  المتعايشين  البشر  أف��ق 
منتمون إلى نسق كلي للعالم يستوعب 
التعدديات التي يعيها كل فرد لذاته في 

التجربة الفعلية.
الذاتية المشتركة  ينبني أسلوب عيش 
حياة  على  أي  اليقظ،  ال��وع��ي  على 
يعلي  نسق  ضمن  يندرج  الذي  الوعي 
من شأن إمكانية التفاعل بين اإلرادات 
سوى  رغباتها  يرضي  ال  التي  الحرة 
وفق  ديموقراطي  أف��ق  داخ��ل  العيش 

نتصرف في مدننا 
اليوم كأدوات، ال 

نعير إهتمامًا إال 
لقوانين السير 

ونظام المرور

ومن  الدولة،  المدينة/  روح  مقتضى 
تصريفًا  العيش  كيفية  تغدو  لن  ثمة 
تجهز  التي  والتملك  االستحواذ  إلرادة 
المشتركة،  الذاتية  اخ��ت��ي��ارات  على 
لصالح ذات مطلقة أو طائفة مهيمنة، 
ما،  مجتمع  مصير  في  التحكم  لتعيد 
واستغالل قدراته وعطاءاته، وبالتالي 
إنتاج ثقافة نمطية ال مدنية، ذات توجه 
شوفيني أو ديني أو كلياني، بل على 
العكس من ذلك سيغدو أسلوب العيش 
يتمثل  اليقظة،  الحياة  لتدبير  ف��ن��ًا 
والسلوك  المواطنة  في  العيش  ه��ذا 
المدني؛ أي العيش وفق مقتضى الحق 
العقل،  مقتضى  وف��ق  أي  وال��واج��ب، 
من  المشتركة  الذاتية  يفرضه على  بما 

احترام لقواعد المدينة. 
إنه االحترام الذي ال يعني فقط االعتراف 
العيش،  تتقاسم  التي  الذوات  بين  بما 
المسؤولية  ترسيخ  كذلك  يعني  وإنما 
بما يمنح المعنى أو القيمة لفن الحياة 
المسؤولية  فبغياب  المدينة،  داخ��ل 
فهي  قيمة،  أو  معنى  بال  المدينة  تبدو 
على  والعيش  غفل،  نحو  على  تعيش 
فوضى  وف��ق  عيشًا  ليس  غفل  نحو 
قطيع  وف��ق  عيش  هو  وإنما  خالقة، 
يعنيه  عليه، وال  مما هو  أبعد  يرى  ال 
بتاتًا ذلك اآلخر الذي يشاركه العيش، 
إذ ليس في عيش القطيع وعي بالذات 
أو اعتراف باآلخر. وهنا نتساءل وهو 
مدننا  تعيش  كيف  م��ش��روع:  تساؤل 
يقظ  عيش  وفق  حقًا  أتعيش  اليوم؟ 
تعيش  أنها  أم  المسؤولية،  تؤسسه 

فوضى وانفالتًا منقطع النظير؟ 
أغلب مدننا اليوم ال نعيش فيها بكيفية 
أي  العيش،  فن  بقيم  تشبعنا  تعكس 
بانتهاج سلوك مدني موسوم بمبادئ 
بكيفية  نعيش  م��ا  ب��ق��در  ال��م��واط��ن��ة، 
ال  بشرية  ك���ذوات  ونحن  عشوائية، 
ما  بقدر  المواطنة،  بحس  نتصرف 
نتصرف بحس بدوي، ال يعير اهتمامًا 
المرور  ون��ظ��ام  السير  لقوانين  إال 
الراجلين.  أو  السائقين  قبل  من  سواء 
خاضعة  باتت  المدينة  فضاءات  أغلب 
المدينة قادرة  للتزييف فلم تعد سلطة 

بتاتا على فرض احترام القانون.
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في السعادة

عبد السالم بنعبد العالي

التي  السعادة  أيديولوجيا  بين  شاسع  فرق  »هناك 
التي  تلك  وبين  الماضية،  القرون  آالف  تعتنقها  كانت 
نعتنقها نحن: المسألة مسألة وسائل. ففيما مضى، لم تكن 
الوسائل متوافرة لتمكين الناس من السعادة. فكان السعي 
والحياة  بالثقافة  ترتبط  شخصية  مسألة  السعادة  نحو 
ما  ومنذ  للعيش.  معين  نمط  واختيار  والزهد،  الروحية 
يقرب من القرنين، أصبحنا نتوفر على الوسائل )التقنية( 
لجعل السعادة في متناول الجميع. بطبيعة الحال، األمران 
ليسا سيان. إذ لم تعد السعادة حالة باطنية، وإنما غدت 

فعالية استهالكية«.
جاك إيلول

»إن ما يدهشني، هو أن الفن غدا شيئًا ال عالقة له إال 
باألشياء، وليس باألفراد أو بالحياة.. ولكن، أال يمكن أن 
أو  المصباح  يكون  لماذا  فنية؟  تحفة  فرد  كل  حياة  تغدو 

المنزل موضوعين للفن وليس حياتنا أيضًا؟«. 
م. فوكو

التي يخصصها قاموس  مما يثير االستغراب قلة األسطر 
السعادة.  لمفهوم  للفلسفة«  والنقدية  التقنية  »المصطلحات 
بين  يدور  كان  الذي  الجدال  يعكس  قاموس  نعلم  كما  وهو 
مقررها  الالند  كان  التي  الفرنسية  الفلسفية  الجمعية  أعضاء 
معظم  عناية  ينال  يكن  ل��م  المفهوم  أن  يعني  م��ا  ال��ع��ام. 
الفالسفة وقت تحرير القاموس، إال أن المثير لالنتباه هو أن 
األمر لم يتم تداركه في الطبعات الالحقة، مثلما حدث لكثير 
من المفهومات. األمر الذي يدل على أن المفهوم ذاته لم يكن 
الفضول  تتعدى  تكن  لم  إليه  اإلش��ارة  وأن  نفسه،  ليفرض 
الذين  معاصرينا  بعض  عند  حتى  ذلك  نلمس  التاريخي. 
يحاولون أن يردوا للمفهوم قيمته، وأن يبحثوا له عن تأويل 
غير مثالي، إذ غالبًا ما تقتصر إحاالتهم على بعض الفلسفات 
المحدثين  بعض  على  أو  والبيرونية،  كاألبيقورية  القديمة 

كباسكال وسبينوزا.

ال  السعادة  مفهوم  فكأن  الحال.  بطبيعة  داللته  لألمر 
غير  من  غدا  االسم  كأن  فهمها،  يود  وقائع  إلى  اليوم   يرد 
التي  الواقعة  غياب  على  عالمة  ربما  المفهوم  غياب  مسمى. 
يرد إليها. ما يؤكد ذلك أن حتى أولئك الذين يعرضون إليه 
سرعان ما يختزلونه ليخوضوا في الحديث عن مفاهيم تقرب 
شابه،  وما  واللهو  والمتعة  كاللذة  تشمله  أن  غير  من  منه 
المثال أن السعادة هي لذة نأمل دوامها،  فيرون على سبيل 
من  اقترابًا  اللذات  لتدبير  عيش«  »فن  إلى  حاجتهم  هنا  ومن 
جمع«  »حاصل  إلى  عندهم  السعادة  تنحل  فكأنما  السعادة. 

لّذات متناثرة.
والظاهر أن حياتنا المعاصرة تستجيب أكثر لهذا المعنى 
ولهذه السعادة »بالتقسيط«، وهي ُتعرض علينا في إطار ما 
يدعوه أحد الفالسفة المعاصرين »النزعة اللذية االستهالكية« 
التي تدفع الفرد في المجتمع المعاصر إلى الجري وراء إشباع 
اللذات السريعة المباشرة، فيجعل من اللهو بمعناه الباسكالي 
قد  إنه  بل  الفراغ.  لملء  وسائل  أهوائه  ومن  دائمًا،  هوى 
التي  بالملذات  الدائم  تعلقه  هنا  من  أه��واء،  بأشباه  يكتفي 
أيضًا  هنا  ومن  والصغيرة.  الكبيرة  الشاشات  صور  تحققها 
هذه  معاني  بجميع  »خارج«،  إلى  يكّل  ال  الذي  اإلنشداد  ذلك 
اآلن  أو من  الذات،  الخارج هروبًا من  أكان هذا  الكلمة سواء 
والحاضر، أو ابتعادًا عن موطن، أو ربما حتى تعلقًا بسلف 
أو عصر ذهبي . سعادة اإلنسان المعاصر سعادة هاربة من 
نفسها، سعادة »معلقة«، سعادة »افتراضية«، ال ترى تحققها 
يجعلنا  وما  واإلشهارات،  اإلعالنات  به  تِعد  فيما  بعيدًا  إال 
نحلم به، نجوم السينما والرياضة والغناء والثقافة، عندما 
نرى صورهم وأنماط حياتهم، وما يبدو أنهم يتمتعون به من 
ملذات. وهي أيضًا سعادة مفتتة، سعادة بالتقسيط، سعادة 
تتألف من حاصل ضم لحظات لْهو متقطعة متنوعة. من هنا 
يجد اإلنسان المعاصر نفسه مدفوعًا إلى توفير الملذات بشرائها 
الستهالكها. بل إن االستهالك سرعان ما يغدو هو ذاته متعة 
ولكي  االستهالك.  استهالك  نحو  المرء  يندفع  وهكذا  ولذة، 
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االستهالك  مجتمع  فإن  نفسها،  الملذات  اجترار  الفرد  يمل  ال 
يأخذ على عاتقه ، ليس إشباع الرغبات فحسب، وإنما خلقها 
المستأنف، وتجددها الدائم، وال نهائيتها المتعددة. وقد يكفي 
في ذلك تنويع أشكال العرض وإغراءات اإلعالم، وصناعة 
قد غدا سهل  الفرد  بأن  المعاصر  المجتمع  األحالم، وعيًا من 
على  أو،  التجديد،  على  متوقفة  »سعادته«  وأن  القنوط، 

األصح، على خلق وهم التجديد والتنوع.
التي  الهروب  أشكال  وراء  يوجد  ال��ذي  هو  القنوط  هذا 
لقطات  إلى  الحالمة  السعادة  يجزئ  الذي  إليها، وهو  أشرنا 
الفرد  تغري  كثيفة«  »لحظات  إلى  عادة،  يقال  كما  أو  لذات، 

بأن »يستغلها« أحسن استغالل.
تحقيقه،  يتعذر  ما  وراء  المتواصل  الجري  لهذا  تجنبًا 
ينعتونه  م��ا  ال  المعاصرين،  الفالسفة  بعض  يستدعي 
باألخالق المثالية التي اعتبرت الجسد عائقًا لتحقيق السعادة، 
تحررها  في  إال  تتحقق  ال  روحية  سعادة  على  فاقتصرت 
التي  األخالقية  الفلسفات  أشكال  بعض  وإنما  الجسد،  من 
معيار  إلى  الملذات  تحقيق  نحو  االندفاع  تخضع  أن  حاولت 
وهارمونيا  عفيفة«  و»سعادة  مقبول،  لتوازن  تحقيقًا  العقل 
بالوقوف  الحال  بطبيعة  هنا  المجال  لنا  يسمح  ال  وت��وازن. 
بأنه  والقول  الفلسفة،  تاريخ  إلى  المانوية  النظرة  هذه  عند 
والروح«، وأن  والنفس  الفكر  تاريخ  »إال  في معظمه  يكن  لم 
عليه أن يتحول  إلى تاريخ الجسد، كما ال يمكننا الرد على كل 
التأويالت المبسطة التي تعتبر أن أفالطون، الذي نعرف أنه 
كان ضد االنتحار »ألن االنتحار طغيان للجسد على الجسد«، 
األخرى  الحياة  إلى  االنتقال   إلى  يدعو  أفالطون  أن  تعتبر 
التي تجعل  التأويالت  النفس، وكذا  إلى تحرير  يدعو   عندما 
المبتذل. وربما ال مفر لنا هنا  األبيقورية فلسفة لذة بالمعنى 
فيها:  يقول  التي  الرسالة  نقل  من  األبيقوري  للموقف  تدقيقًا 
يتعلق  ال  األمر  فإن  الحياة،  غاية  هي  اللذة  إن  نقول  »عندما 
يّدعي  مثلما  للمتعة،  المنمقة  وباألشكال  الفوضوية  باللذات 
إن  ويعارضوننا.  فهمنا  فيسيئون  يعرفوننا  ال  الذين  أولئك 

اللذة هي غياب ألم الجسد وغياب قلق النفس، ألن حياة اللذة 
ليست قط في الوالئم والحفالت التي ال تتوقف. إنها في العفة 
حالما نتابع برهانًا عقليًا متابعة متنبهة، بحثًا عن األسباب 
ومن أجل القبول أو الرفض، وإهمااًل لبادئ الرأي الذي يسبب 

قلق النفس«.
العالقة  الدعوة يغفلون  أن أصحاب هذه  األهم هو  أن  إال 
نطلق  أن  يمكن  بما  المعاصرة  األخالق  تربط  التي  الحميمية 
بالمعنى  المعاصر،  للمجتمع  السياسي«  »االقتصاد  عليه 
عالئق  بها  ُتدبر  التي  الكيفية  وأعني  العبارة،  لهذه  األصلي 
العيش  فن  أن  ذلك  والدالالت.  المعاني  بها  وُتتداول  السلطة 
الذي يمكن أن نتحدث عنه اليوم ليس »ترويضًا للذات« و»نحتًا 
لها« )على حد تعبير أونفري( وإنما هو أيضًا، وربما أساسًا، 
تدبير للمجتمع، إذ ال يمكن أن نتحدث اليوم عن فن للعيش إال 

من حيث هو »فن للعيش- معًا«.
لذا تبدو لنا مبررات هذه العودات التي نلحظها اليوم إلى 
مكانته  الجسد  إلى  يعيدوا  أن  حاولوا  الذين  الفالسفة  بعض 
في تحديد السعادة وتحقيقها، رهينة بربط فن العيش ببعده 
السياسي وإقحامه داخل المدينة، وربطه أيضًا بفلسفة مغايرة 
ما  إال  فحسب  الفعالية  تلك  في  ترى  ال  البشرية  الفعالية  عن 
ذاتها.  الفعالية  االعتبار  بعين  تأخذ  وإنما  نتائج،  من  تحققه 
تّوفره من متع  البشرية ال تكمن في ما  األفعال  أن قيمة  ذلك 
إليه من ملذات، وإنما في مسارها ذاته. فإذا كان  وما تصبو 
الزمنية  المدة  من غنى ومن كثافة، فليست هي فحسب كثافة 
آالن  يذّكرنا  ذاته.  الفعل  كثافة  وإنما  اللذة،  استغرقتها  التي 
لذته في  الذي يجد  الحق هو  الموسيقّي  بمقولة أرسطو: »إن 
الموسيقى، والسياسي الحق هو الذي يجد لذته في السياسة«، 
ثم يعلق بقوله: »إن العالمة التي تدل على التقدم الحقيقي في 
نرى  ثمة  أثناءه، ومن  عليها  التي نحصل  اللذة  كل عمل هي 
أن العمل هو وحده الشيء الممتع، وهو وحده يكفي«، فلذة 
الكتابة، على سبيل المثال، تظهر أثناء الكتابة ومن خاللها، 

وليست هي غاية تتوجها وال نتيجة تتمخض عنها.
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على الرغ���م من الحكم���ة التي تبدو 
في عب���ارة ليف تولس���توي »الس���عادة 
ال تتعل���ق باألش���ياء الخارجي���ة، إّنم���ا 
بنظرتن���ا إلى ه���ذه األش���ياء«، فقد كان 
هّينًا على األديب الكبير أن يقول ما قال، 
من زاوي���ة أن األش���ياء الخارجية كانت 
متوافرة لدي���ه بالصورة الت���ي يريدها. 

وال أظنه كان يفوت���ه أّن طبيعة النظرة 
إلى األشياء تصح كقاعدة للسعادة بعد 
توافر ما يجعل الحياة اإلنسانية ممكنة. 
قول تولس���توي، يصح بعد عتبة معينة 
يتوافر عندها الحد األدنى من مستلزمات 
الحياة البيولوجية والكرامة اإلنسانية، 
عتب���ة تضع اإلنس���ان خ���ارج إكراهات 

الطبيعة ولي���س تحت وطأتها. بعد ذلك 
يمكن الحديث ع���ن الرضا، فيصح المثل 
العربي »القناعة كن���ز ال يفنى«، ويغدو 
ممكنًا أن تغبط أحدًا فال تحسده، ويغدو 
الحدي���ث ممكنًا ع���ن )الثقاف���ة( بوصفها 
)طبيعة(، وعن إكراهات الثقافة بما هي 
عادات وأنم���اط حياة، وس���بل العيش 
وفنونه في هامش يضيق أو يتسع تبعًا 

لتنوع البشر.  
وفي اإلطار نفسه يمكن التوقف عند 
قول أينش���تاين »الس���عادة صّحة جيدة 
وذاكرة س���يئة«، من زاوي���ة أن الذاكرة 
الس���يئة تفيد في نس���يان األل���م وتقبل 
الفقد، مقابل ذاكرة جّيدة قد تكون مرتكزًا 
والنفس���ية،  للنفس  منق���ذة  لمقارن���ات 
وجالب���ة للس���عادة في ظروف الش���ّدة. 
فليس المه���م الذاكرة بحد ذاته���ا بمقدار 
ما ه���ي مهمة عناصر االرتكاز والمقارنة 
فيه���ا وف���ي البني���ة النفس���ية لصاحبها 
عموم���ًا، بين أن تكون س���لبية، تتوقف 
عند كل سيئ أو إيجابية تحتفظ بالجّيد 
وتبني على دروسه. الذاكرة ذات الصلة 
بسعادة اإلنسان أو تعاسته، بفن عيشه 
وتعامله مع القّلة وصواًل إلى العوز ومع 
الوفرة وصواًل إل���ى الترف، هي منطقة 
تفاعل ومقارنات دائمة، وليس���ت شيئًا 
بعيدًا يحتاج إلى جهد الس���تحضاره، أو 

إلى شيوخ وحكماء للتذكير به. 
فها هي أس���تاذتي ال تزال، وهي في 
نهاية عقدها التاس���ع، تتذكر بابتسامة 
واستمتاع تلك البيضة المسلوقة الشهية 
التي أكلته���ا مع أربع رفيق���ات لها أيام 
الحرب في سكنهن الجامعي في موسكو، 
»كان عي���دًا حقيقي���ًا أن إح���دى رفيقاتنا 
عادت م���ن ضيعته���ا ببيضة مس���لوقة 
واحدة واقتس���متها معنا نح���ن رفيقاتها 
األرب���ع.. لم آكل في حياتي أش���هى من 
تلك البيض���ة !« تقول الدكتورة روفينا، 
وتتحدث كيف كن ينمن الليل متراصات 
في المعاطف وأحذي���ة اللباد، فال تدفئة 
والح���رارة خل���ف الجدران بي���ن ثالثين 
وأربعين تحت الصفر، والجوع يضاعف 

الشعور بالبرد. 
وتبتسم روفينا، وتغيم عينا رفيقتها 
كالرا وتب���دو مرتبكة، وه���ي تتذكر تلك 

منذر بدر حلوم - مو�شكو

من أين تنبع السعادة؟
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القطع م���ن الخبز الياب���س التي خبأتها 
ف���ي مكان م���ن المبنى المعت���م، وراحت 
تلتهم منها قطعة كل ليل، قبلما تنحش���ر 
لصق زميالتها الحالمات بالبقاء على قيد 
الحي���اة إلى الغد، وربما كن عاش���قات، 
وتقول: »كان أم���رًا مخجاًل أنني خبأتها 
عن رفيقات���ي، لكنني كنت جائعة طوال 
الوق���ت«. وأتذك���ر معهن س���عادتي يوم 
تمّكنت، أنا كاتب هذه الس���طور، وكنت 
أعرف جّيدًا معنى فساد اللحوم المعّلبة، 
من ش���راء معّلب���ات منتهي���ة الصالحية 
ومعّدة لإلتالف، ورحت مغامرًا متجاهاًل 
معرفتي بالس���موم ألتهمها باس���تمتاع، 
وكانت رفوف المخ���ازن أخلتها إرادة ما 
تخ���دم االنهيار من كل ش���يء إال البيض 

والمعكرونة.
كم مئة يوم على التوالي يمكن للمرء 
أن ي���أكل البي���ض والمعكرونة دون أي 
شيء آخر؟ ال تصّغروا الرقم يا أصدقائي. 
يمكن فعل ذلك إل���ى ما ال نهاية له. كان 
أستاذ األحياء الدقيقة حّدثنا بمهارة فائقة 
عن البوتولي���زم حتى أصابن���ا برهاب 
التس���مم. واس���تمتعت بالعلب الصغيرة 
الكثيرة المعدة لسندويتش���ات الصغار، 
خال تل���ك المنتفخة، ولم يع���د يعنيني 
إال كأس ش���اي محلى بالسّكر. »لم أذق 
طعم السكر طوال سنوات الحرب« تقول 
روفينا. لقد أش���بعت طبيعت���ي الثقافية 
التي س���ّيلت لعابي إلى اللحم، ولم تكن 

طبيعتي البيولوجية بحاجة إليه.
تنتص���ر البيولوجي���ا حين���ًا ومعها 
الغرائ���ز وتنتص���ر الثقافة ف���ي أحايين 
أخرى. ويخّيل إلّي أّن طبيعتنا الثقافية 
بلغت درجة ب���ات باإلمكان معها الحديث 
ع���ن غرائ���ز ثقافية. فه���ل تك���ون القّلة 
البيولوجيا  والوفرة مس���ألة عالقة بين 
والثقاف���ة، أي بين طبيعتي���ن، وتكون 
بينهم���ا مبادئنا وقيمنا وفن عيش���نا في 
العموم وليس فقط حيل المحافظة على 

البقاء؟
في قصص���ه عن معتق���الت الكاليما 
الس���تالينية، يتح���دث فارالم ش���االَمف 
عن ظ���روف عي���ش ال يصم���د فيها غير 
البش���ر، خ���الف م���ا يقوله لن���ا التعبير 
الشائع )ظروف عيش ال إنسانية(، ففي 

ظروف الش���دة تجد أن الناس يصمدون 
ويعيشون دون إخوتهم من ذوي الحيلة 
األقل، حيث كل ش���يء يدفع إلى الموت. 
ال أتحّدث هن���ا عن البكتيري���ا والفطور 
وغيرها من الكائنات الدقيقة التي تطفر 
عند الش���دة لتعي���ش. يبق���ى الطافرون 
ويم���وت المحافظون، أي يبقى المرنون 
ويفنى المتكّلس���ون. فك���رة ال يفيد منها 
المس���تبدون. مرونة الكائنات المجهرية 
تجعلها تطف���ر بيولوجيًا، فيما الكائنات 
بربط���ات العنق ورائح���ة العطور تطفر 
ثقافيًا، أي أّن البش���ر يتغي���رون ثقافيًا 
بش���دة من زاوي���ة تخّليهم ع���ن العادات 
التي ألفوها وأساليب العيش وحاجاته، 
أي هم يبتكرون الحي���ل ويكّيفون حتى 
حاجاتهم البيولوجية من أجل أن يتغلبوا 
عل���ى كل طارئ يه���دد بقاءه���م. كم من 
أساتذة جامعات، كبار بمكانتهم العلمية 
إلى  البيريسترويكا،  تحّولوا، س���نوات 
كنس الش���وارع وعالمات حقيقيات إلى 
خدمة البي���وت، كما تح���ّول بطل )خفة 
الكائن الت���ي ال تحتمل( م���ن طبيب إلى 
ماسح زجاج! كثيرون أعرفهم من أمثال 
هؤالء، وكثي���رون وقعوا في الحضيض 
بال���ذروة  تمس���كوا  لكنه���م  المعيش���ي 

األخالقية. 
الخيول تموت في ظروف األش���غال 
والبش���ر  والج���وع،  والب���رد  الش���اقة 
يعيش���ون. وربما ل���وال خاصية التكيف 
الت���ي تبلغ أعل���ى درجاتها عند البش���ر 
مقارنة بغيرهم م���ن الكائنات الحية لما 
صار اإلنس���ان إنسانًا، أي لما تحّول من 
كائن بري وحش���ي إلى إنسان. الحديث 
هنا ليس عن داروين أو المارك. الحديث 
عن تأقل���م وتكيف مذهلين م���ع الحفاظ 
على النوع. ال أعني بالنوع هنا اإلنسان 
بوصف���ه كائنًا عاقاًل ب���ل أكثر من ذلك، 
أعنيه بما هو كائن ثقافي. فالحديث هنا 
ال يتم على البقاء البيولوجي، إنما على 
البقاء دون فقدان المكتسب الثقافي، دون 
فق���دان القيم واألخ���الق، أي البقاء على 
قي���د الحياة دون االرت���داد إلى الوحش. 
العتب���ة هنا بعي���دة ع���ن )أكل لحم األخ 
ميت���ًا(، فالحديث هنا ع���ن أكل لحم األخ 
حيًا، وليس من أجل البقاء، إنما من أجل 

سّلم تصاعدي للمتطلبات في منافسة ما 
فوق بيولوجي���ة، وربما صح القول في 

منافسة تحكمها غرائز ثقافية.
الع���ادات والقيم االس���تهالكية قد ال 
تكون في كثير من األحيان إال اسمًا جمياًل 
للغرائ���ز المصّنعة والمرّوجة والمنتخبة 
والمرّب���اة! وهنا تكم���ن الصعوبة وهنا 
التحدي. أن تبقى في ظروف العيش غير 
الطبيعية إنس���انًا أمر غير هّين بالمّرة. 
المس���ألة، في أن تحتال عل���ى الطبيعة 
فتحافظ على حيات���ك البيولوجية دون 
أن تفق���د وجودك الثقاف���ي، الثقافة هنا 
بمضمونها القيم���ي، فال تغدر وال تخون 
وال تأكل خبز أخي���ك فتبقيه جائعًا- ما 
أشد وضوح ذلك في قصة )خبز غريب( 
عن���د ش���االَمف- ناهيك بلحم���ه حيًا أو 
ميت���ًا. أم أّن في الثقافة أيضًا لحمًا ودمًا 
وما يكفي من النتانة؟! لألفكار الفاس���دة 
رائحتها النتنة كما للحم الفاس���د. أحد ما 

قال ما يشبه ذلك.
وف���ي تفاع���ل الطبيعة م���ع الثقافة 
يتش���ّكل اإلنس���ان القابل للرقي والقابل 
لالرتداد. والعقل نفس���ه الموسوم بأنه 
»لعوب تجد دائما األع���ذار« ليس بمنأى 
عن ذلك، فهو وجميع وس���ائل اإلدراك 
والتكّيف وأش���كالها وف���ن البقاء إلى فن 
العيش إلى فن���ون الحياة والس���عادة، 
عضوي،  اجتماع���ي-  تط���وري  منت���ج 
وال أحد يس���تطيع تخمين اآلف���اق التي 
يمكن أن يبلغها اإلنس���ان، بهذا المعنى، 
وال قيعان الحضيض. مس���يرة اإلنسان 
التطوري���ة تمث���ل اس���تجابة لتحدي���ات 
متتالية ومتداخلة ومرّكبة، ما إن يخرج 
من واحد منها حتى يجد نفس���ه أمام تحد 
أصعب. تحدي الجوع والبرد مسألة تقع 
في الس���وية األدنى م���ن التحديات على 
الرغم من أّن الفش���ل فيها يعني الموت.  
وهنا االختبار الحقيقي للقشرة الثقافية 
التي نش���أت ربما بالتوازي مع القشرة 
الدماغية حيث كل ش���يء يجعلنا بش���رًا 
ويبعدنا عن الوحش. لالنتخاب الطبيعي 
ولالنتخاب  وقيم���ه  وأسس���ه  أصول���ه 
الثقاف���ي م���ا يوازيها، وكم مؤس���ف أن 
تنتص���ر الطبيع���ة على الثقاف���ة فتجعل 

األخيرة تنتج غرائز من طبيعتها.
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منذ أيام األبيض واألسود وفيلم »نهارك سعيد«، وتكرار هذه الالزمة 
على سبيل التحية في معظم األفالم المصرية القديمة، وأنا أرى أن كلمة 
نفد  حتى  استخدمت  فقد  الوجود،  في  الكلمات  »أتعس«  هي  »سعادة« 

رصيدها وأصبحت مبتذلة. 

البحث عن الكنز المفقود

تحمله هذه الكلمة من معاني »الشوق« 
كلمة  أن  حتى  و»اللوعة«،  و»اللهفة« 
مثل »الشوق« التي كانت تمأل األغاني 
أصبحت  العشرين،  القرن  طيلة 
مضحكة لو تضمنتها أغنية من أغاني 
لفظ  ظهر  االنتظار  من  بداًل  اليوم. 
»الفوري«. وهذه الصفة الجديدة تعني 
في حقيقة األمر أن كل ما تطلبه يجب 
أن تجاب إليه فورًا دون انتظار، رغم 
تريد البد  ما  أن يعطيك  يمكنه  أن من 
على  ينطوي  »عرضًا«  لك  يقدم  أن 
تضحية منه أو على األقل تنازاًل. فإذا 
لم يجد المانح في منحه إشباعًا ورضا 
فلن يفعل. االستجابة الفورية تستلزم 
»اإليثار« والوعي بهذا اإليثار هو الذي 
يشبع  ألنه  السعادة  يمنح  أن  يمكن 

الرغبات واالحتياجات. 
البحث عن السعادة والعثور عليها 
الحديث  العصر  فالسفة  لها  يضرب 
السعادة  مثل  للغاية.  بسيطة  أمثلة 
اآلثار  فأحد  جديد.  فستان  بشراء 
بشراء  السعادة  لمعادلة  الرئيسية 
المنتجات التي من المتوقع أن تمنحنا 
إمكانية  تأجيل  السعادة هو  مزيدًا من 
بعض  السعادة.  عن  البحث  انتهاء 
نهايته  ينتهي: ألن  أن  يمكن  البحث ال 
تعني نهاية السعادة نفسها. يشبه هذا 
تتغير  التي  الوسائل  تلك  ما  حد  إلى 
في الظاهر إلى غايات: فأمام غموض 
إليها  نشتاق  التي  السعادة«  »حالة 
ونحلم بها، يصبح العزاء الوحيد هو 
إحراز  أمل  على  الحلبة،  في  نظل  أن 
بنا  لم تلحق  النهاية طالما  النصر في 
إصابة أو يطردنا الحكم بكارت أحمر. 
السعادة  رؤية  فإن  الحالة  هذه  وفي 
التالية  المتوقعة،  الفرحة  من  تنتقل 
السابق،  الشراء  فعل  إلى  للشراء، 
ألنه  التوقعات  بفرحة  يفيض  والذي 
مليء بأمل ال يزال بكرًا ولم يصبح بعد 

مخيبًا لهذه التوقعات.
أن  على  اإلصرار  أيضًا  ذلك  من 
كل  تتخطى  أن  هو  السعادة  منتهى 
العواقب لكي تتزوج من فتاة بعينها، 
هذه  كل  تخطي  في  تنجح  وعندما 
ذاكرة  تبقى  تريده  ما  وتنال  العواقب 

ح�سني حممود - القاهرة

اإلنساني والنهضة، ثم »السعادة« في 
العصور الحديثة. 

باومان،  زيجمونت  يقول  وكما 
في كتابه »فن الحياة« الذي صدر عام 
2008 ، فإن العصر الحديث بدأ بإعالن 
الحق العالمي لإلنسان في البحث عن 
البحث  الوعد بجعل هذا  السعادة، مع 
أكثر  نفسه  الوقت  وفي  إرهاقًا،  أقل 
اإلعالن  أن هذا  الواضح  فعالية. ومن 
من رؤية نرجسية للعصر بأنه أفضل 
أن  يستحق  ثم  ومن  التاريخ،  عصور 
هي  األولى  الفكرية  مشكلته  تكون 
العثور  ثم  ومن  السعادة  عن  البحث 

عليها. 
فيه  غابت  عصر  في  نعيش  نحن 
من  أصبحت  بل  »االنتظار«،  كلمة 
ما  نهائيًا  انتهت  المباح.  غير  الكالم 

عيد  سعيد،  عام  سعيد،  عيد 
بالصحة  وأنت  عام  كل  سعيد،  ميالد 
اسم  حتى  سعيد..  زواج  والسعادة، 
األصدقاء  بين  من  »سعيد«  العلم 
أكثرهم عدم مصداقية،  والجيران كان 
فكل من حمل اسم »سعيد« عرفته كان 
تسترد  ولم  عبوسًا.   الوجه  متجهم 
وقدراتها  قيمتها  وعيي  في  الكلمة 
الكامنة األصيلة إال بعد فترة طويلة من 
حياتي، كانت الزمة لإلحساس بالكلمة  
وليس فقط سماعها. ربما بدأت التعامل 
مع »السعادة« فقط عندما قرأت كتاب 
راسل  برتراند  اإلنكليزي  الفيلسوف 
في  كتاب  وهو  السعادة«  عن  »البحث 
الذي  األكبر  والدرس  الفلسفة،  تاريخ 
علمني إياه هو أن تاريخ الفلسفة هو 
عن  اإلنسان  بحث  تاريخ  الحقيقة  في 
السعادة. أو بكلمات أخرى هي تاريخ 
التي  السعادة،  على  العثور  »مشكلة« 

تطرح السعادة نفسها كمشكلة. 
أن  أردنا  إذا  الحقيقة  في  إننا 
الغربي  الفكر  لتاريخ  أيقونات  نضع 
)مشكالت وبحثه عن حلها( فلن نجد إال 
اليوناني  للعصرين  أيقونة  »الحقيقة« 
للعصور  و»اإلله«  والروماني، 
للعصرين  و»الحب«  الوسطى، 

ال أحد يحبذ االنتظار 
انتهت نهائيًا ما 

تحمله هذه الكلمة 
من معاني الشوق 

واللهفة 
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أجل  من  االجتهاد  فعل  في  السعادة 
ولكن  لك،  عروسًا  الفتاة  هذه  نوال 
مخيبًا  كان  إذا  خاصة  نفسه،  النوال 
لآلمال المتوقعة منه، ال يحقق أي نوع 

من السعادة.  
»البيزنس« يستفيد من هذه الحالة، 
تقول  كما  السعادة،  عن  فالبحث 
في  يكمن  التجارية،  اإلعالنات  بعض 
متميز،  مكان  في  شقة  على  الحصول 
أو تناول الطعام في مطعم شهير، أو 
معروفة،  ماركة  عليها  مالبس  ارتداء 
شهير،  حالق  عند  الحالقة  حتى  أو 
فكل هذا يعطيك شهادة أمام الجمهور 
على  زلت  ما  أنك  نفسك  لك  ويثبت 

الحلبة وداخل المنافسة. 
ينطبق الشيء نفسه على الوضع 
االجتماعي، فهو ال يعني شيئًا سوى 
أنك  أي  اجتماعيًا،  بك  ُمعَترف  أنك 
بك  ما  جماعة  موافقة  على  حصلت 
وقضاتها  قوانينها  جماعة  )ولكل 
الذين يحكمون بهذه القوانين(  بعد أن 
حققت أهليتك الشرعية لالنضمام لهذه 
الجماعة ومن ثم لهذا النوع من الوضع 
االجتماعي، والذي يترجم إلى شعارات 
هذه  هوية  تأكيد  إلى  تميل  وماركات 
»السعادة«  أيضًا  هذا  وفي  الجماعة.  
الحديث،  العصر  إليها  يدعو  التي 
عن  مختلفة  العصر  هذه  في  فالهوية 

فيها  كانت  التي  السابقة  العصور 
هنا  نجدها  بينما  بالميراث،  الهوية 
باالكتساب، أو بمعنى آخر، باالمتالك 
والشراء. والقيم تقاس بالقيم األخرى 
للحصول  بها  التضحية  يجب  التي 
في  تكمن  األصعب  والتضحية  عليها، 
تأجيل الحصول على االعتراف، والذي 
يعني في الحقيقة العرفان بما استطعت 
تحقق  التي  الهوية  الكتساب  تحقيقه 
ثم  ومن  السعادة،  اكتسابها  محاولة 
السعادة،  من  جزءًا  التضحية  تصبح 
المزيد  يعني  العرفان  انتظار  وطول 
من السعادة، والفورية في  الحصول 

عليها تعني تضاؤل السعادة. 
في  نجتهد  لماذا  السؤال:  ويبقى 
يتطلب  هذا  كان  إذا  أحوالنا  تحسين 
قد  وتأجياًل  شديدًا  وألمًا  جهيدًا  جهدًا 

يطول في حصد النتائج؟ 
السؤال  إلى  بنا  تعود  اإلجابة 
األساسي عن السعادة. فنحن سعداء 
نكون  أن  في  األمل  نفقد  لم   طالما 
وجد  وطالما  المستقبل:  في  سعداء 
قليل من ذلك األمل كلما أحسسنا أننا 
حتى  ولكن  التعاسة.  عن  منأى  في 
وجود  يشترط  حيًا  األمل  هذا  يظل 
جديدة«  »مناسبات  من  مجموعة 
التتابع،  سريعة  جديدة«  و»بدايات 
تضمن الحصول على سلسلة ال تنتهي 
من إمكانية االنطالق، وحتى ال يكون 

التوقف نهائيًا. 
عن  والبحث  األمد  طويل  االلتزام 
السعادة هما قطبان متنافران، وهو ما 
يجعل االلتزام ألجل غير مسمى باعثًا 
يصاحبه  ما  وأحيانًا  الضجر،  على 
فإن  ولهذا  االلتزام.  فوبيا  أو  الخوف 
النوع  هذا  يوفر  ال  الحديث  العصر 
حتى  األجل،  طويلة  االلتزامات  من 
وخاصة  اللصيق،  االرتباط  أن  يبدو 
من  شبحًا  يبدو  العاطفي،  االرتباط 
المرشحة  البعيد   الماضي  أشباح 
يحمل  ال  قد  أنه  رغم  لالستمرار  دائمًا 
يعني  ال  ألنه  ربما  السعادة،  معه 
ألن  التعاسة،  يحمل  أن  بالضرورة 
السعادة حالة، وانعدام التعاسة حالة 

أخرى مختلفة وال تمت إليها بصلة. 
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)إذا أردت أن تكون سعيدًا لساعات 
أردت  وإذا  تثمل،  فاشرب حتى  قليلة 
أما  فتزّوج،  طويلة  لسنوات  السعادة 
إذا أردت العيش بسعادة طيلة حياتك 

فليكن لديك حديقة(.
ال شك أن النجاح والفوز واالنتصار 
لنا  تحقق  اإلنجاز  على  والقدرة 
والحياة  الحب  أن  شك  وال  السعادة، 
الزوجية بما تقدمه من أمان وطمأنينة 

بالقدر  الغرض،  ذات  تحقق  وسكينة 
الذي بتنا نطلق صفة )السعادة( بشكل 
عام على )العالقات الزوجية( الناجحة، 
في تعبير عن نجاح العالقة أو فشلها، 
اإلنسان  نجاحات  تحديد  في  وبالتالي 
في حياته بشكل عام، العملية منها أو 
عاتق  على  يقع  لما  نظرًا  الشخصية، 
ودعم  مادي  دعم  من  -الشريك  المرأة 

اجتماعي.

العالقات  أن  أيضًا  شك  وال 
ومؤثرًا  كبيرًا  دورًا  تلعب  االجتماعية 
فاإلنسان  السعادة،  هدف  تحقيق  في 
بطبيعته كائن اجتماعي، لذا ال يكتفي 
بنظام  أو  األسرية،  بالعالقات  عادة 
الذين  األصدقاء  عن  فيبحث  القرابة، 
من  مختلفًا،  معنًى  للحياة  يضيفون 
إلى  وما  والتآزر  التضامن  قيم  خالل 
منذ  العرب  دفعت  أخالقيات  من  ذلك 
القدم إلى إطالق َمَثلهم المشهور: )رّب 

أخ لم تلده أمك(.
مصدرًا  العمل  )زماالت(  باتت  كما 
من مصادر جني السعادة، حيث تقوم 
العالقة بين الرئيس وبين المرؤوس، 
العمل أحد أهم  الرضا عن  وحيث يعّد 

جوانب الشعور العام بالرضا.
وبذات النحو تعّد الفنون واآلداب، 
وبالتالي  اإلمتاع  مصادر  من  مصدرًا 
مصدرًا من مصادر السعادة، فقد تثيرنا 
قطعة موسيقية ما، بالقدر الذي نشعر 
معها وكأننا نحلق في آفاق رحبة، أو 
نقرأ قصيدة شعرية ما، فتحملنا على 
محّفة لتطير بنا إلى فضاءات واسعة.

الهواية
مصدر من مصادر السعادة

ب�سرى نا�سر مهنا - الدوحة



3839 3839

بيد أننا حينما نتحّدث عن السعادة 
مسألة  عادة  نتجاهل  ومصادرها، 
أوقات  في  بها  نقوم  التي  األنشطة 
مسّرات،  من  لنا  تجلبه  وما  فراغنا، 
الرغم من أن هذه األنشطة تمّثل  على 
غّناء  خصيبة  واحة  األمر  حقيقة  في 
يقصدها الواحد منا ليستريح من عناء 
عن  ناهيك  وجّديتها،  الحياة  صخب 
أن )الهوايات( التي نزاولها إحدى أهم 

عناصر الشعور بالرضا عن الذات.
في  بها  نقوم  التي  األنشطة  فهذه 
على  تعارفنا  والتي  فراغنا،  أوقات 
جملة  تختلف  »الهواية«  ب�  تسميتها 
ألنها  العمل،  أنشطة  عن  وتفصياًل 
ليست باألنشطة االقتصادية التي يراد 
بها توفير لقمة العيش، كما أنها ليست 
نشاطًا اجتماعيًا يراد به توطيد وتمتين 
العالقات االجتماعية، وإنما هو نشاط 
الصلة  ووطيد  بنا،  خاص  ترويحي 
يميل  فقد  وأهوائنا،  بميولنا  تمامًا 
واحدنا إلى رياضة ما يزاولها، أو قد 
الطفل  يجنيه  ما  الرسم  في  آخر  يجد 
في بداية حياته من اللعب، وقد يكون 
أهمية  لتأكيد  أفضل تشبيه  المثال  هذا 
الهوايات، فالطفل في مطلع حياته ال 
نواح:  ثالث  من  أكثر  خبراته  تتضمن 
االستجابة لدافع الطعام، واالستجابة 
واللعب،  واألمان،  الحماية  لدافع 
حيث تمثل تلك الخبرات الثالثة معلمًا 
النفسي  إشباعه  معالم  من  أساسيًا 
والعقلي، بل إن اللعب غالبًا ما يطغى 
على النواحي األخرى، فينسى الطفل 

معه حاجاته للغذاء أو الراحة.
إذا نظرنا إلى كلمة )هواية( سنجد 
)هوى(  اللغوي  الجذر  من  جاءت  أنها 
من  سقط  تعني  التي  هويًا،  يهوي 
األعلى، والمهوى هي الهاوية أي الثغرة 
ما بين جبلين، واستهواه الشيطان أي 
من  اسم  و)الهاوية(  واختاره،  أحبه 
أسماء النار، والهوى هو الحب وجمعها 
أيضًا في شرح  ما نجده  أهواء، وهذا 
على  عثرنا  حيث  المقّدس(  )الكتاب 
كلمة )هاوية( كترجمة للكلمة اليونانية 
العالم  تعني  التي   )  Hades )حادس 
فالهواية  الموتى،  عالم  أو  السفلي 

يقال  إذ  بالهوى،  مباشرة  ترتبط  إذًا 
عادة هوى الرجل بمعنى مات، والذي 
فذهبت  عشقته  الشياطين  استهوته 
بعقله، وأظن أن الجذر اللغوي لكلمة 
هواية هو الذي دفع معظم الناس إلى 
بنحو   - دونية  نظرة  للهوايات  النظر 
أو بآخر - حيث تقترن الهوايات عادة 
باللذة التي تحققها لصاحبها، وبما أن 
لذة  إلى  مباشرة  تحيلنا  كمدلول  اللذة 
و)مأسستها(  تقنينها  تم  التي  الجنس 
إلى  الجنسية  العملية  تحّولت  حيث 
ومن  بداخله  تتأسس  أخالقي  نظام 
فمن  بالذات،  التحّكم  أخالقية  خالله 
البديهي أن ُينَظر لكلمة )لّذة( على أنها 
بقايا عصور االنحطاط والسقوط، هكذا 
الباطنة  عقولنا  في  )الهواية(  تقترن 
واللّذة  بالهوى،  الجماعي،  وضميرنا 
سمعة  ذات  الهواية  تغدو  وبالتالي 
سيئة، أو على األقل غير مرضي عنها، 
الذي يفرض  )العمل(  العكس من  على 
أن  مع  )عبادة(،  بوصفه  أخالقياته 
الترفيهية  األنشطة  أو  )الهوايات( 
شخص  من  وتختلف  تتفاوت  التي 
آلخر، ذات تأثير خطير على اإلنسان 
نبّهتنا  فقد  بالسعادة.  وشعوره 
الهوايات  أهمية  إلى  الدراسات مؤخرًا 
على  الحصول  عوامل  من  مهم  كعامل 
التي  فاألنشطة  وتحقيقها،  السعادة 
نقوم بها وقت فراغنا، أيًا كانت، إنما 
التصالح  على  كبير  وبنحو  تساعدنا 
أول  وهذا  عنها.  والرضا  الذات  مع 

شروط الرضا عن الذات.
الذهني  العمل  في  واحدنا  يجد  قد 
وقدرات  خاصة  مهارات  يتطلب  الذي 
آخر  يجد  فيما  هواية،  التركيز،  على 
مجهود  دونما  والجلوس  التأمل  في 
على  نصطلح  ما  أو  عقلي،  أو  بدني 
هذه  هواية،  )باالسترخاء(  تسميته 
الهوايات في النهاية ليست مجرد بطر 

وإنما  الحاجة،  عن  زائدة  أمورًا  أو 
أن  بما  وهامة،  ضرورية  مسألة  هي 
به  نقوم  تعبيري،  كنشاط  )الهواية( 
لذاته، فال نريد من ورائه جلب منفعة 
الفرق،  يكمن  وهنا  مادي،  عائد  أو 
فعندما نقوم بالسباحة بغرض المتعة 
الترفيه،  عبر  للنفس  الحبور  وجلب 
فالسباحة تحقق إشباعًا ذاتيًا، بينما ال 
تحقق ذلك الهدف أو الغرض، لو قمنا 
مهاراتنا  لتحسين  يوميًا  بممارستها 
على  الحصول  لمجرد  أو  الرياضية، 
النحو  وبذات  وهكذا  البدنية،  اللياقة 
فقد تجد شخصًا ما، يحاول تسّلق جبل 
شاهق المرة تلو المرة بإصرار شديد، 
وقته،  يهدر  أنه  ونعتقد  فنستغرب 
ويضّيع جهوده بال معنى، أو قد ننظر 
باستغراب وربما بتهّكم المرأة تمضي 
في  شديد  وبتركيز  الطوال  الساعات 
الملون،  الزجاجي  الخرز  لضم  عملية 
الرتيبة  العملية  تلك  أن  تؤكد  عندما 
وقوة  كالصبر  ينقصها  بما  تمّدها 

التركيز.
أخيرًا نود التأكيد على أن الهوايات 
والسعادة،  البهجة  للفرد  تجلب 
مع  وانسجامه  اإلنسان  توازن  وتعيد 
الوحيد  النشاط  هي  فالهواية  نفسه، 
الذي  الوحيد  النشاط  أي  االختياري، 
على  أو  مجبرًا  اإلنسان  به  يقوم  ال 
يصل  قد  شديد  بإقبال  بل  مضض، 
من  خاليًا  لكونه  الشغف،  لدرجة 
االلتزامات والقيود كاالمتثال والطاعة 
تحقق  الهوايات  أن  كما  والخضوع، 
وبالتالي  واالستمتاع،  اإلشباع  للفرد 
تحقيق الرضا عن الذات ألنها ال تسهم 
في تحفيز وتحسين مهاراتنا وقدارتنا، 
 - المواجهة  على  قدراتنا  من  تعزز  أو 
فحسب - وإنما تشبع حاجات غريزية 
صغيرًا،  االحتياج  ذلك  يبدأ  بداخلنا، 
هذه  نمو  مع  ينمو  ما  سرعان  لكنه 
اإلنسان  لدى  هنالك  طالما  الهواية، 
دائمًا فرصة إلنجاز شيء ما يجلب له 
المتعة، كما أن الهوايات تعزز بداخل 
الفرد اإليمان بذاته، طالما هنالك دائمًا 
على  خالله  من  ليستحوذ  يصنعه  ما 

احترام نفسه.

الهواية هي النشاط 
الوحيد الذي نقوم 

به دون التزامات
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نجد  اليف.كما  السكند  في  الوحيد 
بنت  جامعة   70 على  يزيد  ما  أيضًا 
مقرات لها، وطرحت مناهج ومقررات 
افتتحت  المثال،  سبيل  على  تعليمية. 
أنجلوس  لوس  كاليفورنيا  جامعة 
جزيرة خاصة بطالب دراسات األفالم 
مقرًا  إنسياد  معهد  افتتح  كما  الرقمية. 
له في مارس/آذار 2007 . األمر المثير 
لها  افتتحت  الدول  بعض  أن  لالنتباه 
سفارات على الموقع ذاته، وكانت أول 
دولة تقوم بهذه الخطوة هي المالديف 
وتلتها السويد في يناير 2007 ويمكن 
مسؤولي  مع  التحدث  للمستخدمين 
السفارات على الموقع واالستفسار عن 
التأشيرات  كاستخراج  موضوع،  أي 

مثاًل.

يوجد أيضًا على سكند اليف تجمع 
له  مشروع  أول  أطلق  المسلمين  من 
في رمضان 2006 ببث مباشر لصالة 
ونقل  المكي،  الحرم  من  التراويح 
والشيوخ  العلماء  من  عدد  محاضرات 
كبيرة  رمضانية  خيمة  وتجهيز 

الستقبال الصائمين. 

تروي مواطنة السكند اليف، اسمها 
الموقع  األولى مع  »ترياكل«  تجربتها 

هاين جورج - القاهرة

خلف كل قناع حياة حقيقية

»سكند اليف«
جنة زادها الخيال!

ثالثي األبعاد مختلف تمامًا عن واقعنا 
الرواد،  ماليين  سكانه  اليومي، 
األراضي  وبيع  شراء  يستطيعون 
كل  على  الخاصة  القوانين  وفرض 
مشيئتهم.  حسب  يتملكونها  أرض 
تجريبه  فرصة  نفسه  الموقع  ويعطي 
يستطيع  حيث  فيه،  االشتراك  قبل 
الزائر أن يسير في شوارع »سكند اليف« 
المدينة  ويشاهد  المعارض  ويدخل 
بمبانيها وشواطئها - مجانًا - وإذا فتن 
باليوتوبيا الناشئة يمكنه التسجيل بما 
يوازي عشرة دوالرات شهريًا ليحصل 
على شخصية كارتونية - افاتار)تعني 
العالم  في  تمثله   - النظير(  بالهندية 
اليف  ولسكند  الموازي.   اإللكتروني 
اقتصاد مواز وعملة اسمها ليندن على 

اسم الشركة المؤسسة.

 2006 في  الموقع  شهرة  اتسعت 
الشركات  من  مجموعة  انضمام  بعد 
العمالقة له، مثل »أي بي أم« و»ديل«،  
ووكاالت األنباء العالمية مثل رويترز، 
افتراضي  كمقر  جزيرة  تملكت  التي 
لسكان  منه  وبثت  العام  نفس  في  لها 
دافوس  مؤتمر  وقائع  اليف  السكند 
وموقع  البي.بي.سي  بالكامل،أيضًا 
العربي  الموقع  وهو  أونالين،  إسالم 

لم يكف البشر يومًا عن البحث عن 
السعادة، والفرص الجديدة في الحياة، 
منذ أفالطون الذي رسم معالم المدينة 
الفاضلة، مرورًا بشعراء، مثل جورج 
ايليس الذي تخيل، في شعره، مدينة 
وأرضها  والكعك  السكر  من  منازلها 
البضائع  معبدة بالفطائر، وتباع فيها 
مجانًا، وصواًل إلى الموقع االفتراضي 
لم  الثانية(،  )الحياة   »second life«
يخفت الحلم يومًا في العقول البشرية. 

يزال  موقع سكند اليف، القى وما 
السنوات  في  كبيرين  ورواجًا  نجاحًا 
حرية  لرواده  يمنح  حيث  األخيرة، 
اختيار اسم جديد ووظيفة يفضلونها، 
سيارة  واقتناء  مشروع  أي  وافتتاح 
الذي يريدون.  الطراز  وبناء بيت على 
غيتس  بيل  مقولة  عليه  تنطبق  حيث 
وأحد  »مايكروسوفت«  مؤسس 
الفاضلة  مدينتهم  بنوا  الذين  هؤالء 
العالم  في  والبرمجيات »نولد  بالعلوم 

االفتراضي - اإلنترنت - متساوون«. 

هو موقع على الفضاء اإللكتروني 
ليندن  شركة  معامل  أسسته  الرحب  
وأطلقته    1999 عام  األميركية 
لالستخدام في 2003، واقع افتراضي 
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هذا  على  تمامًا  جديدة  »كنت  قائلة: 
العالم وبال خبرة جيدة في استخدامه، 
كنت أشعر بالملل وقلت في نفسي إنه 
بالتأكيد يوجد أناس مثلي يدخلون إليه 
أحد  إلى  توجهت  السعادة.  عن  بحثًا 
يرتدي  رجاًل  وجدت  اليخوت،  نوادي 
يرد  لم  حييته،  البحارة،   مالبس 
التحية، وألنني كنت جديدة في الموقع 
قلياًل  االنتظار  علّي  أن  أعرف  أكن  لم 
أخرى  مرة  فحييته  رده،  يصل  لكي 
وظننت أنه ال يريد أن يحدثني. نظرت 
لاليجار،  هو  هل  وسألته  يخته  إلى 
عنه  بعيدًا  فذهبت  أيضًا،  يجيبني  لم 
شاعرة باإلهانة ألنه لم يجبني للمرة 
اتتني  النادي  أغادر  أن  وقبل  الثالثة. 
وتوجه  لإليجار«،  هو  »نعم  إجابته: 
استمتعت  صمت،  في  تبعته  إليه. 
بال  صامت  ولكنه  مدهش  بابحار 
أحاديث ودية وهذا ما كنت أبحث عنه، 
في نهاية اإلبحار راودتني فكرة أن أقرأ 
كان  الخاصة،  الرجل  تعريف  بطاقة 
طريح  طيب،   ، بحار  عليها«  مكتوبًا 
بصعوبة،  الكتابة  أستطيع  الفراش، 
بالنسبة  أسوأ  األمر  أيضًا،  والنظر 
اإلشارات  استخدم  المساء،  في  إلى 
أنا  الحقيقية  حياتي  في  للتواصل، 

ال  الشديد،  لمرضي  تقريبًا  منتهٍه 
عمري  طوال  وحييت  ندم  بأي  أشعر 

بحماس«، وتواصل »ترياكل«:  

أنني قرأت  لفترة بعدها  »لم أدرك 
ما قرأت في بطاقة تعريفه .. كنت أبحر 
مع رجل يحيا أيامه األخيرة في حياته 
كما  يحيا   .. اليف  والسكند  الحقيقية 
اعتاد طوال حياته الحقيقية .. كبحار.  
بعد أن أغلقت الكمبيوتر شعرت بشيء 
إحساس  الموقع،  إلى  يجذبني  ما 
الكارتونية  الشخصيات  هذه  في  بأن 
ولجت   .. حقيقية  حيوات  الصغيرة 
الرجل  وكان  مرات  عدة  الموقع  بعدها 
يأخذني لرحالت بحرية صامتة، كنت 
المرة  وفي  الرد،  انتظار  دون  أحدثه 
األخيرة سألته: »يبدو أنك عشت حياة 
مبهجًا  رده  وكان  البحر؟«  في  مدهشة 
للغاية بالرغم من قصره ... قال لي ... 

بالطبع !! 

الرجل  رحل  بأسبوعين  بعدها 
من  سنوات  أربع  وبعد  عالمنا،  عن 
استخدامي للموقع الزلت أتذكر الدرس 
أثناء  الرجل  إياه  علمني  الذي  األول 
مساعدة السكان الجدد في سكند اليف.. 
خلف كل  افاتار  حياة حقيقية. ال أظن 

بالنسبة  مهمًا  شيئًا  أشكل  كنت  أنني 
تقابلنا  التي  للحظة  ممتنة  ولكنني  له 
 - البديلة  الحياة  قيمة  فقد علمني  فيها 

الحقيقية على هذا الموقع«.

من  العديد  الموقع  على  ويوجد 
تجارب  عن  المكتوبة،  القصص 
العديد  يكتب  كما  مشابهة،  إنسانية 
النقدية،  مالحظاتهم  المستخدمين  من 
عداء  بمشاعر  يشعر  إنه  يقول  أحدهم 
في  يحيا  كأميركي  تجاهه  أوروبية 
ينبه  آخر  مستخدم  اليف،  السكند 
مواقع  بأن  للموقع  المالكة  الشركة 
بدأت  وغيرها  كالفيسبوك  أخرى 
بعض  لتوافر  المستخدمين  تجتذب 
المميزات بها ال توجد في السكند اليف، 
ليأتيه رد من الشركة بأن معاملهم بدأت 
بالفعل تطوير بعض الخيارات، وأنهم 
عدد  يكون  أن  العام  بنهاية  يتطلعون 

مستخدميهم هو األكبر على اإلطالق .

سيظل  اليف«  »سكند  أن  يبدو 
يتوسع هذا العام، وسكانه سيتمتعون 
انتقاداتهم  من  بالرغم  فيه  بالعيش 
المتكررة، ففي النهاية هو يوفر فرصة 
األحالم  بتحقيق  والبهجة  للسعادة 

بسهولة ويسر.
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الخليقة،  فجر  منذ  إنه  القول  يمكن 
لم  بالمعرفة  اإلنسان  اهلل  كّرم  أن  وبعد 
األسئلة  ط��رح  عن  القلق  عقله  يتوقف 
التي تسعى لفهم ألغاز هذا الكون خاصة 
ظواهر الطبيعة المخيفة التي عمل على 
أهم  من  الثقافة  وكانت  عليها.  السيطرة 
قّلصت  ألنها  المعركة،  هذه  في  إبداعاته 
بازدياد سيطرة الطبيعة. وجاءت أرقى 
وأنجع إنجازات اإلنسان في مجال العلم، 
والفسلفة، والدين، والفنون. ولكن ظل 
النهائية  اإلجابة  على  العصي  السؤال 
والقاطعة، هو: البحث عن معنى الوجود 
والحياة. وتناسلت أسئلة كثيرة شغلت 

اإلنسان، ولكن زودته برؤى للعالم.
صراع  الحياة  أن  الكثيرون  ي��رى 
األيروس  أو  واأللم  اللّذة  توجهين:  بين 
والتاناتوس أي بين حب الحياة وغريزة 
فرد تخضع  كل  وتكاد شخصية  الموت. 
بعض  في  تكون  قد  بل  المعادلة،  لهذه 

يكون  بأكمله  مجتمع  أو  ثقافة  األحيان 
غلبت- وقد  هذا  التوجهين.  ألحد  ميااًل 

تاريخيًا- فكرة الموت في الثقافة العربية، 
الميول واالتجاهات بعد  ولم تتغير هذه 
ومضامين  أشكال  في  ولكن  اإلس��الم، 
 - اإلسالم  قبل  العرب  فقد عاش  جديدة. 
قربه:  أو  الموت  ظل  تحت   - باستمرار 
كانت  فقد  اآلخر.  وعداء  الطبيعة  قسوة 
بالمجاعات  هددهم  مما  الموارد شحيحة 
متعايشة  ح��ي��اة  ع���ام.  ك��ل  وال��ج��ف��اف 
التقشف  فرض  مما  للموت،  ومجاورة 
وأعلى   . المتعة  في  واالقتصاد  والزهد 
العرب قيم الفروسية والشجاعة والكرم 
لالستخفاف بالموت دون أن يعني ذلك 
االنغماس في مطايب الحياة. فقد جعلت 
أيام  أثناء  وال��غ��ارات،  ال��ح��روب  كثرة 
العرب، من الموت أمرًا عاديًا يكاد يكون 

يوميًا.
ج��اء اإلس���الم ول��م ي��ح��اول اقتالع 

عمل  بل  جذورها،  من  القائمة  الثقافة 
وقيمي  أخالقي  نسق  في  دمجها  على 
جديد يرتكز على وحدانية اهلل والعبودية 
له. وبالتالي، تحولت الشجاعة والموت 
هو  جديد  إس��الم��ي  رك��ن  إل��ى  المجاني 
مختلفة  ض��واب��ط  م��ن  ل��ه  وم��ا  الجهاد، 
اجتماعية.  وم��ك��ان��ة  أخ���روي  وث���واب 
قلب  من  جديدة  معاني  الموت  واكتسب 
يتصارع  للعالم  رؤية  وتكوين  التفلسف 
الموت( مقابل  الحياة   ( اللذة  مبدآ  فيها 
المستجدة  التغييرات  أهم  والفناء.ومن 
التقليل من قيمة الحياة الدنيا لكي ال يزيد 
تشبث الناس بها، وبالتالي اإلحجام عن 
رغم  اتجاه واضح  والجهاد.وهذا  القتال 
وسطية اإلسالم، والقول إنه ال رهبانية 
في اإلسالم.ومع ذلك، فاإلنسان مسافر، 
نحو  محطة  مجرد  الدنيا  الحياة  وه��ذه 

»دار البقاء«. 
القرآن،  في  الدنيا  أوصافا  وتتكرر 
ولهو«.  لعب  الدنيا  الحياة  »إنما  مثل: 
)سورة محمد:36(أو: »اعلموا أّنما الحياة 
بينكم  وتفاخر  وزينة  ولهو  لعب  الدنيا 
غيث  كمثل  واألوالد  األم��وال  في  وتكاثر 
أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًا 
ثم يكون حطاما وفي األخرة عذاب شديد 
ومغفرة من اهلل ورضوان وما الحياة الدنيا 
الحديد:20(. الغرور«.)سورة  متاع  إال 
ويحذر ويهدد اإلنسان من االنغماس في 
الحياة الدنيا:»فأّما من طغى وآثر الحياة 
الدنيا. فإن الجحيم هي المأوى«.)سورة 
قوم  أخرى:»يا  آية  النازعات:38(.وفي 
اآلخرة هي  متاع وإن  الدنيا  الحياة  إنما 
والصورة  غافر:39(  القرار«.)سورة  دار 
مبررًا  تقدم  الفانية  الدنيا  لهذه  السلبية 
الجهاد  شعيرة  إلحياء  قويًا  أيديولوجيًا 

بصورة خالدة.    
عملت الحركات األصولية اإلسالمية، 
وكل تلك التي تدعو إلى عودة اإلسالم أو 
الرجوع - والمعنى والهدف واحد - على 
الموت  للجهاد، وتمجيد  األولوية  إعطاء 
في سبيل اهلل، والتسابق نحو الشهادة. 
الخوارج  من  الحركات  لهذه  والمتابع 
ووصواًل  المهدية  وثورات  والحشاشين 
يجد  والطالبانية،  والجهادية  للقطبية 
أنها تتفق في تبخيس قيمة الحياة الدنيا 

إتقان صناعة الموت
حيدر اإبراهيم علي  - ال�شودان
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الخسيسة. الصفات  لها  وتكيل  الفانية 
من  لالنسحاب  صريحة  دع��وة  وه��ذه 
واإلسراع  الدنيا  الحياة  وأدران  أوساخ 
والحقيقة.  وال��ب��ق��اء  الخلود  دار  إل��ى 
قيمة  للحياة  يعطي  ال  ال��ذي  واإلن��س��ان 
ومعنى ال يتردد في قتل اآلخر دون أي 
إحساس بالندم أو تأنيب الضمير. بل على 
العكس، قد يشعر بالسعادة لقيامه بأداء 
مهمة مقدسة وواجب ديني. وهكذا تولد 
شخصية المتعصب العصابية الذي تعجز 
عن التكيف والسلوك المقبول اجتماعيًا. 
النفس  ع��ال��م  عليها  أط��ل��ق  م��ا  وه���ي 
فروم(اسم:الشخصية  ال��ش��ه��ي��ر)إري��ك 
غريزة  عليها  تسيطر  والتي  التدميرية، 
للحياة  الخاص  التدمير  وهدفها  الموت 
ضد  أو  النفس،  ضد  توجيهها  ويمكن 
وتنطبق  النفس.  خارج  الكائنة  األشياء 
كما  والجماعات  األف��راد  على  التسمية 

حدث في النظم الفاشية.                

الرحيم«،  »الموت  عن  الطب  يتحدث 
أن  يمكن  الحالي  السياق  ف��ي  ون��ح��ن 
والمتعالي  النبيل  الموت  عن  نتحدث 
بالسماء  مرتبطة  نبيلة  أغ��راض  له  أي 
أن  بمكان  التبسيط  وال��م��ق��دس.وم��ن 
صفة  تدينهم  في  المفرطين  على  نطلق 
الشخصية التدميرية فقط.فهذه شخصية 
أيضًا.فهؤالء  تحمل-أحيانًا-نقيضها  قد 
بعض  في  هم  واألصوليون  المتطرفون 
يرغبون  ريون  تطهُّ شخصياتهم  مالمح 
خاٍل  آخر  وتأسيس  العالم  إصالح  في 
تمامًا من األخطاء والعيوب.وهم مثاليون 
بعقل  يرسمونها  بيتوبيا  يحلمون 
فسطاطين:  إلى  العالم  يقسم  مانوي، 
خير وشر.فهم إلى جانب إيمانهم المطلق 
بأن الدنيا مزرعة األخرى، يجذبهم توق 
مما  اإلنسان  واستخالف  الدنيا  عمارة 
حااًل  أفضل  يجعلها  بأن  مطالبًا  يجعله 
مما هي عليه حين دخلها. ولكن مشكلة 
أنهم  واألصوليين  دينيًا  المتطرفين 
لعدم  والحضارة  التاريخ  من  يستقيلون 
وهم  للمستقبل،  صافية  رؤية  امتالكهم 
في  أي  خلفهم  مستقبلهم  عن  يبحثون 
الماضي أو العصر الذهبي، أو كما يقال 

يرون الحاضر بعيون الموتى. 

مجتمع  تقديس  تم  الحالة  هذه  وفي 
المدينة والخالفة الراشدة.وهنا يدخلون 
عدم  بسبب  واألزم��ة  الالتاريخية  مأزق 
بالواقع  عالقتهم  وخ��ل��ل  واقعيتهم، 
حربهم  وت��ب��دأ  وب��اآلخ��ر.  الموضوعي 
باألعداء  مليئًا  يغدو  ال��ذي  العالم  مع 
اإلسالم  على  المؤامرات  ينسجون  الذين 
في  إال  األم��ن  يجدون  وال  والمسلمين. 
يخشون  وه��م  خبروه،  ألنهم  الماضي 
بالمثل  والتجديد.ويؤمنون  التجريب 
من  خير  تعرفه،  ال��ذي  »الجن  الشائع: 
العزلة  وه��ذه  ت��ع��رف��ه«.  ال  ال��ذي  الجن 
تدهور  في  تساعد  الجديد،  من  والخوف 
الشخصية العصابية حتى تقوم بأعمال 
إدراكها،  ال��ع��ادي  العقل  على  يصعب 

وكأنها آتية من كوكب آخر.

من  االنسحابي  الموقف  اليقتصر 
الحياة على الموت جهادًا وقتل اآلخرين، 
بل عرف المجتمع اإلسالمي إماتة النفس 
االنتحار  من  آخر  نوع  وه��ذا  ال��ذات.  أو 
إنشغال  اإلنسان أي  العقلي حيث يقطع 
بالتفكير في الدنيا والحياة الراهنة.وهذا 
الصوفية  والرؤية  الصوفي  الخيار  هو 
التي تردد أيضًا القول إن الدنيا معطوبة 
تحمل بذرة الفناء والفساد. والصوفيون 
فهم  الحياة.  هذه  رفض  في  واضحون 
فهو  ال��م��وت،  تعريفات  م��ن  ي��ك��ث��رون 
مفارقة الروح الجسد، القبض، القضاء، 
إجابة اهلل،  لقاء اهلل،  بالرسول،  اللحاق 
القائلون:-  وهم  هلل.  صعد  هلل،  الرجوع 
ضدًا  خلقت  وج��ودي��ة  »ال��م��وت:ص��ف��ة 
قمع  الحق  أه��ل  وباصطالح  للحياة، 
فقد  ه��واه  عن  م��ات  فمن  النفس،  ه��وى 
إعطاء  في  بعيدًا  ويذهبون  بهداه«.  حّي 
األحمر  فالموت  مختلفة:  ألوانًا  الموت 
هو  األبيض  وال��م��وت  النفس؛  مخالفة 
وجه  ويبّيض  الباطن  ينّور  ألنه  الجوع 
فطنته.  حييت  بطنته  ماتت  فمن  القلب، 
والموت  نصر1975:21(،  حسين  )سيد 
الخرق  م��ن  المرّقع  لبس  ه��و  األخ��ض��ر 
الملقاة التي ال قيمة لها الخضرار عيشه 
احتمال  هو  األس��ود  والموت  بالقناعة. 
لشهود  اهلل  في  الفناء  وهو  الخلق،  أذى 
األذى منه، برؤية فناء األفعال في فعل 

محبوبه.)الجرجاني264( الفناء: سقوط 
األوصاف المذمومة، كما أن البقاء وجود 
فناءان:  والفناء  المحمودة.  األوص��اف 
الرياضة  بكثرة  وهو  ذكرنا  ما  أحدهما 
الملك  بعالم  اإلح��س��اس  ع��دم  والثاني 
عظمة  في  االستغراق  وهو  والملكوت، 
أشار  وإليه  الحق،  ومشاهدة  ال��ب��اري 
الوجه  س��واد  »الفقر  بقولهم:  المشايخ 
العالمين. في  الفناء  يعني  الدارين«  في 

الصوفيون  ويعبر   .)192 )الجرجاني، 
من  انسحابهم  ع��ن  رائ��ع��ة  بشاعرية 
الحياة  جمال  فيها  لغتهم  ولكن  الحياة، 
والّلذة. ويقول البسطامي:»رأيت اهلل في 
إليك؟قال:إذا  الطريق  فقلت:كيف  المنام، 
ان��ق��ط��ع��ت ع��ن ن��ف��س��ك وص��ل��ت«.وف��ي 
وتعال«. نفسك  أخ��رى:»ات��رك  رواي��ة 

 )2004:62(

منتصف  منذ  الممتدة  الفترة  شهدت   
سبعينيات القرن الماضي عودة جماعية 
جهاديين  م��ن  التدين  أو  للدين  كثيفة 
من  االنسحاب  في  يلتقون  وصوفيين 
الحياة دون أن يصعدوا بالدين ليجعلوه 
قادرًا على تغيير الحياة العامة، واالرتقاء 
بدواخل مسلم القرن الحادي والعشرين. 
وقد كان من المفترض مع شمول الصحوة 
إلى  التدين  زي��ادة  تقود  أن  اإلسالمية، 
ومواكبة  بالعصر  اللحاق  وسائل  تطور 
والجسد.ولكن،  والعقل  ال���روح  تقدم 
الموت.إذ  في  الرغبة  ت��زداد  للمفارقة، 
نجد من بين النخبة اإلسالمي الذي يفخر 
ويقول: نحن قوم نجيد صناعة الموت! 
وأخشى في النهاية أن ينطبق علينا قول 

الشاعر:-
ليس من مات فاستراح بميت 

        وإنما الميت ميت األحياء
إنما الميت من يعيش كئيبًا 

         كاسفًا باله قليل الرجاء 
مراجع    

الصوفية  المجموعة  البسطامي-  يزيد  أبو   -
دار  عباس.بيروت،  محمد  قاسم  الكاملة.تحقيق 

المدى، 2004.
عبد  التعريفات.تحقيق  الجرجاني:كتاب   -

المنعم الحفني.القاهرة، دار الرشاد، ب.ت.
األمس  بين  نصر:الصوفية  حسين  سيد   -
واليوم.ترجمة كمال خليل اليازجي.بيروت، الدار 

المتحدة للنشر، 1975.
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الس���تمرار  المعن���ى  فق���دان  ل���ب 
الحي���اة والتمت���ع به���ا ه���و »نظري���ة 
العجز المكتس���ب« نظرية معروفة في 
 Learned باإلنكليزية النف���س،  علم 
Helplessness تشرح بعض أسباب 
االكتئاب، ظهرت العام 1965 وأطلقها 
الباح���ث األميرك���ي مارتن س���ليجمان 
Sleigman وم���ن معه اعتم���ادًا على 
تج���ارب العال���م الروس���ي بافل���وف 
Pavlov ال���ذي وج���د أن لع���اب الكلب 
يس���يل كلم���ا قدم ل���ه الطع���ام، وكان 
يربط ويقرن تقديم الطعام للكلب برنة 
جرس، كرر المس���ألة أكث���ر من مرة، 
فأصب���ح لع���اب الكلب يس���يل لمجرد 
سماع رنة الجرس فقط، حتى من غير 

أكل. 

جاء الدكتور )س���ليجمان( وحاول 
إخافة الكل���ب، بمعنى أنه رن الجرس 
وصدم���ه كهربيًا، ب���دل تقدي���م األكل 
له، في المرحلة األول���ى من التجارب 
تم رب���ط الكل���ب، وص���دم كهربيًا مع 
رنات الجرس، وفي المرحلة التانية، 
فُ����ك قيد الكل���ب ورن الج���رس فقط، 
المف���روض حس���ب نظري���ة )بافلوف( 
أن الكل���ب يحاول الهروب، ببس���اطة 
ألنه فاه���م أن الجرس معن���اه صدمة 

كهربية، لكن المفاج���أة كانت أنه ظل 
س���اكنًا، قعد ولم ينبح ولم يتحرك أو 
يزمج���ر أو يداف���ع أو يهاجم، تعرض 
لصدمة كهربية أخرى ولم يأت بأي رد 
فعل، ثم تلتها صدمات كهربية متتالية 

وأيضًا لم يتحرك.

جلس وظه���ره للحائط، ذيله بين 
رجلي���ه في خضوع واستس���الم، يئن 
ويتأل���م دون أي رد فعل، لم يهرب أو 
يهج���م أو يعترض، على الرغم من أنه 
حر ب���ال قيود، مثل بع���ض المجرمين 
في الدول المتخلفة، كلما يُ�ضرب على 
قف���اه أو ُيلطم على وجهه ال يعترض، 
يتوس���ل، هذا بصرف النظر عن كونه 
ُمخ���درًا )مبرش���م( بأي مخ���در يموت 

إحساسه تمامًا. 

م���ا ال���ذي ح���دث؟ الكلب ب���داًل من 
تعل���م اله���رب أو الهج���وم أو تف���ادي 
الخطر، تعلم االستس���الم واس���تحلى 
طعم الهزيمة وال���ذل، في األول ُصدم 
وحاول الهروب، لكن���ه كان مربوطًا، 
ومع تكرار الصدمات وتكرار فشله في 
اله���روب، تعلم العجز واالستس���الم، 
لذلك لم يحاول عمل أي شيء بعد فك 

قيده. 

الحق���ًا، وج���د علم���اء النف���س أن 
تنطبق  المكتس���ب«  »العج���ز  نظري���ة 
حرفيًا على س���لوك البش���ر وتس���اعد 
)ج���دًا( عل���ى فه���م أس���باب االكتئاب 
)ذلك الم���رض، االضطراب، مجموعة 
األعراض الفظيعة التي تكبل اإلنس���ان 
وتش���له وتهد حيله(.. ليس ذلك فقط 
لكنها أيضًا تفسر لماذا حتى لو عالجنا 
االكتئاب كيميائيًا بالدواء )داخل المخ( 
أو حتى بجلسات الكهرباء، فإن بعض 
المرضى تتحس���ن حالته���م قلياًل أو ال 
يخفون إطالقًا، ويظل اكتئابهم مقاومًا 

وعنيدًا. 

ال أح���د يخلو من توت���رات الحياة 
وصدماتها )فق���دان األعزاء بالموت أو 
الس���فر(، فقدان الوظيف���ة أو المال في 
البورصة، فق���دان المكانة االجتماعية 
أو األدبي���ة، عدم الق���درة على تحقيق 
الذات، ع���دم اإلنجاب، عدم القدرة ألي 
س���بب على العمل أو الزواج، إلى آخر 

القائمة. 

م���ن هنا فمح���اوالت اإلنس���ان في 
خالل مسيرة حياته تعلمه أمورًا كثيرة 
أهمها الفشل، س���اعات يكون الخوف 
من الفش���ل أخطر من الفش���ل، بمعنى 
إنك ال تح���اول وال تجابه وال تحل وال 
ترب���ط و)ال تنش وال تهش(، وبالتالي 
تصب���ح مثل الكلب الجال���س في مكان 
تجربته يستحلي الضربات والصدمات 
على دماغه ويستسلم. لكن الفشل مرة 
واثنتين وثالثة، البد وأن يكون حافزًا 

لإلصرار واالستمرار والنجاح. 

إذن فالعجز المكتسب هو إحساس 
اإلنسان نفسه، شعوره هو، اعتقاده، 
إيمانه، فكره بأنه غير قادر على فعل 
أي ش���يء لتغيير واقعه، ربما تش���ير 
الظ���روف التي حوله إلى ذلك، وألننا 
لس���نا في زمن المعجزات، لكننا فعاًل 
ف���ي زمن اإلص���رار والتح���دي وتكرار 
المحاوالت، فه���و إما أن يتحدى أو أن 

ينتحر. 

الش���هيرة  األغنية  انطلقت  وعندما 
»الحياة حلوة للي يفهمها«، لم يصدقها 

خليل فا�سل - القاهرة

الهروب من الحياة
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كثي���رون فليس معنى فه���م الحياة أو 
االس���تمتاع بها أو عدم العوز، الحفاظ 
عل���ى الحياة وع���دم تمن���ي الموت أو 

التفكير باالنتحار. 

كثيرون من يعتقدون بأن مس���ألة 
أخالقي���ة،  ال  مس���ألة  النف���س  قت���ل 
وسنس���تثني من هنا ه���ؤالء المرضى 
النفس���يين باالكتئ���اب الجس���يم أو ما 
ش���ابهه، أو ه���ؤالء الذي���ن ينتحرون 
ألس���باب اقتصادي���ة أو سياس���ية أو 
عاطفي���ة، أو كافة األم���ور التي يمكن 
إصالحها أو تحويلها بتحس���ن ظروف 
الحياة أو بالعالج النفسي، بمعنى أن 
المنتحري���ن يرون في قتلهم ألنفس���هم 
ح���اًل نهائيًا لمش���كلة عارضة تتمحور 
غالبًا في النظرة إل���ى الناس والحياة 

ودرجة التفاعل اإلنساني ونوعيته. 

ولك���ن بالتأمل الموضوعي للحياة 
الدني���ا، ال يس���مح الظ���رف أحيانًا بل 
ويك���ون من المس���تحيل ح���ّل الطارئ 
المزعج، أو تل���ك األحوال التي تجعل 

الحياة بشكلها القائم أمرًا ال يطاق. 

البع���ض يرى في االنتح���ار رفضًا 

للحري���ة أو أن���ه يخل���ص م���ن »وهم 
الحي���اة« و»اهتزاز العقي���دة الدينية«، 
أي أن الم���وت هنا هو مخرج من مأزق 
فلس���في قد يكون محت���واه عدم الفهم، 
عدم القدرة على اإليمان أو رؤية الحياة 
على أنها مس���ألة عبثي���ة ال معنى لها، 
طالما أن من يعيش���ها غي���ر قادر على 

تحقيق ذاته أو االستمتاع بها حقًا. 

االنتح���ار أيض���ًا مس���ألة تتعل���ق 
باليقي���ن، يقي���ن الوجود اإلنس���اني، 
الحاضر والمستقبل، األقل عدم التنازل 
عن رغبات محددة أو عدم القدرة على 
االلت���زام بالضواب���ط االجتماعي���ة بما 
فيه���ا من أمور، كذلك ف���إن الموضوع 
يتمح���ور ح���ول ق���درة اإلنس���ان على 
االختيار وكذلك على تحديد االختيارات 
والفصل فيما بينها وهنا يجيء الجدل 
القدي���م حول )ه���ل اإلنس���ان مخير أم 
مسير(، كلها أمور تدور حول الحرية، 
لك���ن الحرية تقف عند ح���دود الطرف 
اآلخر، بمعن���ى إذا أراد الطرف اآلخر 
أن يتنازل عن حريته تمامًا للعش���يقة 
أو للزوج أو للمؤسس���ة العسكرية أو 
لألسرة واألوالد أو لصاحب المصنع، 

التن���ازل التام بمعن���ى العبودية، أي 
أن يبي���ع ذات���ه، ش���خصية مرجوة، 
إحساسه، اختياراته لآلخر، فردًا كان 
أم مؤسسة، هذا الفعل اإلرادي البحت، 
فع���ل م���واز لالنتحار، فيه استس���الم 

وتسليم للكيان واإلرادة لآلخر. 

ه���ذا الفع���ل اإلرادي التطوع���ي ال 
يعني أن العب���د، اختار ذلك طواعية، 
ألن���ه - وف���ي أح���وال كثي���رة كما في 
األسرة، الدولة، المؤسسة، الجماعة، 
بمعن���ى )الس���مع والطاع���ة( كم���ا في 
الدينية ومش���جعي  الجماعة  الجيش، 
الك���رة )األلت���راس(.. وفي ه���ذا تواٍز 
عجيب وغري���ب مع االنتظام في دورة 
الحياة بكل نسقها طوعًا كالعبد عمل، 
زواج، موت، أو أكل ، شرب، جنس، 
نوم، وماذا بعد؟ هنا يكون االنتحار في 
نظر كل ه���ؤالء المؤمنين بتلك األمور 
مخرجًا أي ح���اًل واس���ترجاعًا لحرية 
اتخاذ القرار تقت���ل النفس، والتخلص 

من الحياة. 

ولنا أن نسأل مثل الفيلسوف )كانت( 
هل ذاك المقدم على االنتحار: أال يمكن 
أن يرى في العيش، في الحياة كإنسان 
في حد ذاتها نهاية مقنعة ؟ ! ولم ال... 
عمومًا فالجميع محاولون لالنتحار أو 
مقدمون علي���ه أو منصرفون عنه، كل 
منهم يبحث عن نهاية اآلخرة، العذاب، 
النار، جهنم، الخالص، نهاية، كنهاية 
الرواية والفيلم والمسرحية. أي نهاية 

مجرد نهاية. 

ف���ي اليابان يت���م االنتحار بطريقة 
اس���مها س���يبوكو seppuku وتعني 
الطريق الش���ريف للحفاظ على النفس 
م���ن غلواء المعتدي���ن أو هزائم النفس 
في مس���يرة الحي���اة. وكان���ت طريقة 
معترفًا بها أيام )الس���اموراي( وقبلها 
وه���ي خاص���ة فق���ط بالنب���الء م���ن 
طبق���ة الس���اموراي وال يمكن ألي أحد 
م���ن الن���اس »العاديي���ن« أن ينال هذا 
بقطع  انتحار  والس���يبوكو  الش���رف، 
المعدة وأساس���ها التخلص من النفس 
درءًا للوقوع في أيادي األعداء وتجنب 

إذاللهم.
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كان عرضًا سينمائيًا عجيبًا حضرته 
في مستشفى المعمورة لألمراض النفسية 
منذ س���نين بعيدة، تح���ت الفتة تحديث 
عالج���ات المرض���ى النفس���يين وبيئ���ة 
المستشفيات النفسية، وقد كان العرض 
في قاعة صغيرة تسع قرابة ثالثمئة من 
الحضور، تم إدخال المرضى وإجالسهم 
في أماكنه���م، كل مجموعة في صف من 
المقاعد، م���ع مراعاة أن يك���ون الرجال 

منفصلين عن النس���اء بمسافات معقولة 
ودون مبالغة.

كان الفيلم المعروض هو »الس���فيرة 
عزي���زة« باألبي���ض واألس���ود، نتذك���ر 
ه���ذا الفيلم الذي تتلخ���ص قصته في أن 
أحمد )شكري س���رحان( المدرس الشاب 
المغترب الذي يس���تأجر ش���قة في بيت 
تواجه شقة جزار شرس )عدلي كاسب( 
ل���ه أخت ش���ابة جميل���ة اس���مها عزيزة 

)س���عاد حس���ني( ويطلق الناس عليها 
اس���م السفيرة عزيزة، نظرًا ألن شراسة 
ووحش���ية ش���قيقها الج���زار ت���ردع أي 
إنس���ان يحاول مجرد النظر إليها، ومع 
توالي مش���اهد الفيلم تبدأ ش���رارة الحب 
في التوه���ج بين قلبي أحم���د وعزيزة، 
لكن الرعب من بطش الجزار يحاصر هذا 
الح���ب، إلى أن ُيقبض عل���ى الجزار في 
جريمة لحوم مغشوشة، وتتألق شعلة 
الحب بين أحمد وعزيزة بتعاطف زوجة 
الش���قيق )وداد حمدي( التي تحررت من 
رعبها منه بسبب سجنه، وعندما يخرج 
الج���زار من الس���جن تتط���ور األمور في 
اتجاه أن يطلب أحمد يد عزيزة ويتزوجها 
فتكش���ف له عن استيالء ش���قيقها على 
ميراثها وتجبُّره في نهب حقها وتحرض 
زوجها عليه حتى يستخلص حقها منه، 
وتحدث المواجهة ويشتبك الجزار وأحمد 
في عراك مثير كان مشهده كافيًا لتفجير 
)الموكف( في صالة العرض، لوال يقظة 
التومرجية وعصيهم الطويلة التي كانت 

ش، وال تضرب. في الواقع تهوِّ
ال���ذي أذهلني ه���و تفاعل المرضى، 
المزمنين  الفصاميي���ن  م���ن  ومعظمه���م 
المستقرة حاالتهم، وقد كانوا اليتعاملون 
مع ما يشاهدونه كصور بل كواقع حي، 
وهي ظاهرة عرفته���ا كثيرًا فيما بعد من 
تفاعل كثيرين م���ن الفصاميين المزمنين 
م���ع م���ا يش���اهدونه ف���ي التليفزي���ون 
ويتعامل���ون معه كواقع حي يطل عليهم 
من ذلك الصندوق ! فيحادثون المذيعين 
والمذيع���ات ويضحك���ون للضي���وف إذا 
هجس���وا أنهم يحس���نون توجيه الكالم 
إن  ويش���تمونهم  إليه���م،  واإليم���اءات 
تص���وروا العك���س. لك���ن العجي���ب مع 
التليفزي���ون هو توق���ف تفاعل المرضى 
على ما يدور فيه عند حدود االبتسام أو 
الشتم أو التلويح، وهو ما لم يحدث في 
ذلك العرض السينمائي للسفيرة عزيزة 

في مدرج مستشفى المعمورة.
وضح تعاطف النس���اء م���ع عزيزة 
وأحم���د، حتى أنهن كن يغادرن أماكنهن 
نين أنفس���هن  ليقفن تحت الشاش���ة معيِّ
مراقبين ينبهن الحبيبين إن أوشك الجزار 
المتوحش على الظهور: »خد بالك ياسي 

األفراح والمرايا
 حممد املخزجني -م�شر
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أحمد«، »إج���ري ياعزيزة«، وكن يتهللن 
كلم���ا وق���ع الج���زار في م���أزق، ويقفن 
منفعالت ليكلن له الس���باب كلما تجبر، 
أما في مش���هد اش���تباكه م���ع أحمد فكن 
يدعين عليه كلما وجه ضربة للعاش���ق 
»إن ش���ااهلل تتقط���ع أي���دك يامفتري«، 
أما الرجال فكان بعضه���م يخرج منفعاًل 
من مكانه ليس���اند أحمد فتعيدهم عصي 
التومرجية الطويلة إلى أماكنهم، وكان 
هن���اك مريض وحيد ضئي���ل جدًا بحدبة 
ب���ارزة عل���ى ظه���ره وص���وت مقعقع 
يش���جع الج���زار وال يخف���ي إعجابه به 
»أديل���ه اديله. خلص علي���ه يا َوحش«. 
وانتبه���ت إلى أنني أش���اهد عرضين في 
لحظ���ة واحدة، أحدهما على الشاش���ة، 
واآلخر في القاعة، ولم أكن أدرك حينها 
أنهما سيعيش���ان معي ويصمدان، ليس 
في مواجهة امتحان الزمن وحس���ب، بل 
في ضوء اليقي���ن بجدارة الفن كضرورة 
حياتي���ة للبش���ر، وهو ما كش���فت عنه 
أبحاث علمية مدهش���ة أماطت اللثام عن 
س���ر عظيم في أرهف وأخط���ر مكونات 

الكيان البشري.
حتى منتصف التسعينيات من القرن 
المنص���رم كان ُيعتقد أن التأثر بمش���اعر 
اآلخري���ن حزنًا أو فرحًا، إنما يرجع إلى 
نوع من المحاكم���ة العقلية تحدث داخل 
أجهزتنا النفس���ية وجوهرها المخ، لكن 
هذا االعتقاد غيره اكتش���اف َعَرضيٌّ تم 
الوص���ول إليه أثناء تجارب كان يجريها 
���ي وفريقه  الدكت���ور جياكوم���و ريزوالتِّ
البحثي على الخاليا العصبية المسؤولة 
عن حركة اليد والفم في أمخاخ نسانيس 
المكاك في معامل فسيولوجيا األعصاب 
بجامعة مدينة بارما اإليطالية، وأوضح 
هذا االكتشاف أن تأثير المشاعر الينتظر 
أية محاكمة عقلية من المتلقي مهما كان 
زمنه���ا موجزًا، بل ينتقل ف���ورًا إليه من 
مص���در التأثير وتتلقف���ه خاليا عصبية 
خاصة في المخ ُأس���ميت »العصبونات 
المرآتية mirror neurons« تعكس ما 
تتلقف���ه من انفعاالت اآلخرين كما مرآة، 
وتعيد إنتاج م���ا يتعلق بهذه االنفعاالت 
م���ن ردود أفع���ال فس���يولوجية داخ���ل 
مستقبلها فيعيش حزن أو فرح اآلخرين، 

كما لو كان صادرًا من أعماقه. 
وعندما أرس���ل الدكتور »ريزوالتي« 
وفريقه البحثي بنتائج اكتشافهم لمجلة 
»ناتش���ر« العلمية رفضت المجلة النشر، 
متعلل���ة بأن »البحث بعي���د عن االهتمام 
الع���ام«، لكن الس���نوات العش���ر التالية 
أثبتت س���وء تقدير القائمي���ن على هذه 
المجلة العلمية الشهيرة لما توصل إليه 
ريزوالت���ي وفريق���ه، فتواُف���ر التقنيات 
المتقدمة لدراس���ة تفاعالت مخ اإلنسان 
وه���و يعم���ل، مث���ل التصوي���ر الرنيني 
للوظائ���ف  المغناطيس���ي  )التجاوب���ي( 
PMRI، قطعت بأن االكتش���اف الصدفة 
في جامعة بارما اإليطالية جدير بتصدُّر 
أه���م اكتش���افات الق���رن العش���رين في 
مجال دراس���ة المخ واألعصاب، ويفتح 
ناف���ذة واعدة كثيرًا للكش���ف عن قوانين 
التواصل اإلنس���اني والتقمص العاطفي 
EMPATHY وأس���باب أمراض محيرة 
كالتوحد، كما أدخل هذا الكش���ف الملهم 
مواضيع إبداع وتأثي���ر اآلداب والفنون 
ف���ي مت���ن البح���ث العلمي، ال م���ن باب 
الفضول فحس���ب، بل م���ن بوابة جدارة 
اآلداب والفن���ون بدور يتج���اوز الترفيه 
والتسلية إلى العالج والوقاية النفسيين 
واالرتقاء الوجداني والروحي، ومن ثم 
وجدت نفسي استعيد بإكبار ودهشة ما 
بدا ل���ي هزليًا في عرض فيلم الس���فيرة 
عزي���زة بقاع���ة صغيرة في مستش���فى 
المعمورة منذ س���نوات بعيدة، وها أنذا 
أعيد اكتش���افه ببصيرة جديدة في لحظة 
يواجه فيه���ا األدب والفن هجمة همجية 
جهول، لتجريم وتحريم وازدراء اآلداب 

والفنون.
في ع���ام 2005، أي بعد اكتش���اف 
الخاليا المرآتية في المخ بعشرة أعوام، 
ط���ور جيوفان���ي بيوس���ينيو وفريق���ه 
البحثي طريقة لدراس���ة اس���تجابة هذه 
الخاليا من خارج الجمجمة تسمى التنبيه 
المغناطيسي عبر الجمجمة TMS لدراسة 
اضطرام هذه الخالي���ا بتأثير الصور أو 
األصوات الت���ي تنم عن الفعل، وفي 31 
الثاني 2008 نش���ر آرثر  يناير/كانون 
جلنبرج من جامعة ويسكنسن األميركية 
بحثًا في فصلية عل���م النفس التجريبي 

يثبت استجابة الجهاز العصبي المختص 
لتأثير  األفع���ال،  وإحداث  باالس���تقبال 
اللغة المجردة التي تصف أفعااًل، وتوالت 
بدراس���ة س���يكلوجية  المهتمة  األبحاث 
الخيال معمليًا وعملي���ًا ال نظريًا، وثبت 
أنن���ا عندما نق���رأ رواي���ة أو قصيدة أو 
نشاهد مسرحية أو فيلمًا، تضطرم خاليا 
عقولن���ا المرآتية بما تصفه أو تعبر عنه 
ه���ذه القصائد أو الروايات أو األفالم كما 
لو كانت تعكس واقعًا حيًا يحدث أمامنا 

وننفعل به.
وبرغم اعتراض بعض العلماء على 
الق���ول بالتف���رد الوظيفي له���ذه الخاليا 
المسماة بالمرآتية في أمخاخنا وتفضيلهم 
لتعبير »النظام المرآتي« على اعتبار أن 
مناط���ق أخرى وخاليا أخ���رى في المخ 
مهيأة للقيام بالدور المرآتي نفسه، فإن 
على  يجتمعون  والمعترضين  الموافقين 
أن ه���ذه المرآتية العصبي���ة لها غاية أن 
نح���س بأف���راح وأتراح م���ن حولنا، أن 
نتأثر وننفع���ل ونعيش معاناتهم، ومن 
ثم نتخذ مواق���ف أو نصل لقناعات وقيم 
يرسخها هذا التأثر الذي يكون أكثر عمقًا 
وقوة عند اقت���ران الجمال بالصراع، أي 
بالدرام���ا التي هي أس���اس كل فن، وما 
سة  اآلداب والفنون الرفيعة كلها إال مؤسَّ

على هذا االقتران.

وإذا كانت الخاليا المرآتية في عقول 
مرضى مستشفى المعمورة الذين حضرت 
معه���م عرض فيل���م »الس���فيرة عزيزة« 
ق���د اضطرمت أكثر مم���ا ينبغي بأحداث 
الفيلم، كون هؤالء المرضى، كما معظم 
المرضى العقليين في المراحل المتقدمة، 
ال يفصلون بين الواق���ع والُمتخيَّل، فإن 
بقية الن���اس يكون اضط���رام خالياهم 
ه���ذه معت���داًل ومفج���رًا لينابي���ع التأثر 
اإلنس���اني باإلنس���اني، ومن ث���م يأتي 
االرتقاء الروحي والنفس���ي والقيمي بما 
يمثل عالجًا ووقاية ذاتيين من داء التبلد 
وانقط���اع التواصل وتش���ظي النفوس، 
وهذا غاي���ة كل أدب وفن، وحكمة خالق 
خاليا المخ المرآتية، أو النظام المرآتي 
في أمخاخنا، كأعل���ى وأعجب معجزات 

تكويننا.
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تقابُل الكلمات األحاس���يس من دون 
أن تكوَنها، كما لو أن س���ورًا من البّلور 
يقف بينهما. ومن حس���ن الحظ، أن هذا 
الس���ور يغّي���ر مكان���ه، فيقت���رب مّنا أو 
يبتع���د عّنا، كّلما اقترن���ْت لفظٌة بأخرى 
لتفتح المعن���ى أو تغلق���ه. فاللفظة من 
دون أخٍت له���ا أو أكثر، تبقى مقيمًة في 
القاموس، متكتمًة على ما سيش���ّع منها 
من أحاس���يس وص���ور... ل���و اقترنْت 
بغيرها. يشبُه الِقران بين األلفاظ إزاحَة 
الغط���اء عن درج���ات معانيه���ا، ورتبة 
دّقته���ا ومراتب أعماقها. لكأّنها تتكّش���ف 
بالوصف الذي ه���و ضّد الكلمة المفردة. 
فالكلمُة وحيدًة، قد تجد لها مرادفًا، لكّنه 
س���يختلف عنها رتبًة وعمقًا وإحساسًا، 
فتضي���ع الح���دود بينهما، أّيهما االس���م 
وأّيهم���ا صفت���ه؟، أّيهما األص���ل وأّيهما 
صورت���ه؟. وال تتبّدد الح���دود بينهما إال 
المتناهّية، فهي  الّدق���ة  باالعتماد عل���ى 
وحده���ا ُتصلح حال المعن���ى الذي تلكأ 
عند عتبات الفهم واإلفهام، ليصبح، بعد 
تجاوزها، معنًى ملموس���ًا كما يقال. إذ 
ال دّق���ة مهما تناهْت، تس���تطيع أن ُتقّول 
اللغ���ة العربّي���ة، المعنى المحس���وس. 
فاإلحساُس شأن الكائنات ال القواميس. 
أّما التعبير عنه بالكلمات فش���أن البشر، 

كل شيء في خدمة نرسيس 

حدائق الروح

إذ يجرفهم ذاك الشعور المتلون المتعّدد 
المتن���وع، لكن، المقيم أب���دًا بين ُقطبين 
متناقضي���ن، ح���زن وفرح، ل���ّذة وألم، 
س���عادة وش���قاء، حّب وكراهية، مقت 
وشغف، غضب وسكينة، أسى وغبطة، 
تهور وتأن... إلخ. والبش���ُر تلهث وراء 
قط���ٍب دون آخ���ر، ال تري���د الوصول إال 
إلي���ه، ففيه يكون العيش أقرَب إلى الفّن 

وأدنى إلى التمتع.
ومن أجل ذلك، تشحذ البشر الخيال، 
وتس���تدرج األحالم، وتستدعي األفكار، 
وتضع الخط���ط التي تكفل له���ا الوقوع 
في براثن الس���عادة. وحي���ن تفوز بفّخ 
الف���رح المديد هذا، قد تتأمُل في مصادره 
الت���ي مهم���ا تنّوع���ت وتع���ّددت، تبقى 
أسيرًة القتران لفظين، الحّب واإلنجاز. 
وقد تفعل ش���يئًا آخر، كأّن تقيَس شّدته 
التي تزنها صيٌغ أربعة : المفرد والمثنى 

والجمع وجمع الجمع.

السعادة بصيغة المفرد
ه���ي األناني���ة عن���د أْوجه���ا، وق���د 
تبل���غ رتبة الفّن الرفي���ع إن أحَس المرء 
اس���تعمال حواس���ه الخمس وما يفيض 
عنها. ففيها يصغي المرء إلى هواجس���ه 
الصغي���رة وهوايات���ه العفوّية، وتكون 

حواسه مس���تنفرًة وعلى أهبة االكتمال. 
ألن الس���عادة الفردية أدن���ى ألن تكون 
قرينة الفن���ون وخليلة تصّي���د الجمال. 
كأن يسعده كش���ف المعنى األساس من 
قصيدة آس���رة أو رواية ساحرة، فيظّن 
نفس���ه المقصود فيه���ا أو قائلها. وكأن 
يطيل التأّمل في لوح���ة جميلة، فيرى، 
وهو يفّك أسرارها، صدًى لما في نفسه 
من جمال داخلي. وس���ماع الموس���يقى 
واألغاني، يش���ّذب حساس���ّية األذن لما 
هو بهّي وجارف. عن���د كّل هواية أقرب 
إلى الفّن، يتمتع المرء بحواسه، ويكون 
األخ���ذ دون العطاء وس���يلته الغريزية 
لتعّلم الس���ير ف���ي دروب المتعة البريئة 
الراقية، حيث كّل ش���يء يصي���ر فّنًا أو 
يكون. أّما تصّيد الجمال، فيكمن في قيام 
المرء بكّل فعل يؤّدي إلى االعتناء بصحة 
روحه. وله أسماء شّتى منها السالم مع 
النف���س ومنه���ا العالم الداخل���ي، ومنها 
الحديقة السرّية. ومهما تعّددت األسماء، 
فثم���ة مفتاح وحي���د صال���ح لفتح باب 
هذا المكان الحمي���م العصّي على اآلخر، 
قوامه اإلجابة عن طائفة من األس���ئلة، 
كيف ينظر المرء إلى نفس���ه؟ أيظن أنها 
تس���تحق التقدي���ر واالحت���رام والح���ّب 
والدالل؟. أيعرف رغباته كّلها؟ أيقدر على 
تلبيتها؟. هنا تغدو األنانية من الفضائل 
ال الرذائ���ل. أّم���ا التعّل���م فيغ���دو ذاتيًا، 
التجربة الشخصّية، واختبار  ناتجًا عن 
أث���ر الرغبات ف���ي الروح والجس���د. هنا 
يش���حن المرء طاقته ليصل إلى اإلنجاز. 
فه���و رافعة المرء نح���و مصاف البهجة، 
وطريقته ف���ي أن يكون ممتنًا لنفس���ه، 
محّب���ًا لها. وهن���ا يمّر الش���عور بالذنب 
مثاًل، في مطهٍر خاص، يصقله ويغّيره 
عبر فضيل���ة إعادة النظ���ر والصدق مع 
ال���ذات، ثّم نبذ الَن���زوات والعادات التي 
ت���ؤّدي إليه. وهنا تول���د أحالم اليقظة، 
تلك التخّي���الت التي تعالج المرء وتمّده 
باألم���ل وقد ترش���ده إل���ى الطريق الذي 
الداخلّية،  يناس���به. فالمرء في حديقته 
ال يكّف عن تدريب نفسه وتهذيبها لقبول 
المتع، وتجاوز الخسارة، والتغّلب على 
الصعاب. والم���رء في حديقته الداخلية، 
هو نرس���يس ال���ذي ينظر ف���ي صفحة 
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نهره/ حياته، من دون أن يوصَم بالزهو 
بنفسه. يكون سعيدًا إن أعجبته الصورة 
ولم ُيفتن بها. ش���أنه كش���أن العاش���قة 
تتزّين اس���تعدادًا للموعد العاطفي. تهتّم 
بالتفاصي���ل كّلها، ثّم تنزل درجًة واحدة 
في س���ّلم األنانّية، لتذهب نحو السعادة 

بصيغة المثنى.

السعادة بصيغة المثنى 
لي���س إال الحّب ما يمنحها. هنا تكون 
األناني���ة مخاتل���ة ناقصة، إذ يكتش���ف 
الم���رء أّن لألخذ مقاِب���اًل جمالّيًا اس���مه 
العطاء. وأّن التعّلم يك���ون متباداًل بين 
ح���واٍس خم���س تقابلها خم���س أخرى. 
فتكون الدهشة مبهجًة حين تلتقيان معًا 
على غيِم مملك���ة العواطف المتقدة حيث 
يغدو النظر نظرًة، والذوق قبلًة، والشّم 

عطرًا، والسمع نغمًا، واللمس ذوبانًا.
وغير اس���تعمال الح���واس الخمس، 
يكتشف المرء ويستعمل حواَس جديدة، 
ت���زداد صالبًة كّلما امت���ّدت العالقة بين 
اثنين. وتزداد تبلورًا وفق إيقاع الُنزول 
درجًة أخرى في س���ّلم األنانية من أجل 
الصع���ود نح���و الدرج���ة األولى لس���ّلم 
المش���اركة. ويبدأ هذا األخير، من خالل 

لعب���ة المحبين األثيرة ف���ي التكّتم على 
نقاط االختالف، وتصّي���د نقاط االتفاق 
وإظهاره���ا علن���ًا عب���ر جمل���ة احتفالّية 
بسيطة : »وأنا أيضًا، وأنا كذلك«. كأنما 
الم���رء يبحث ف���ي اآلخر ع���ن صورته، 
أو لعل���ه يختب���ر وجه���ًا آخ���ر لألنانية 
العاطفّي���ة. كذا تصير األفكار المش���تركة 
واألحالم المشتركة واإلنجاز المشترك، 
تصير كّلها، هدفًا الثنين يستلّذان التأّمل 
ف���ي جمالّية ص���ورة لوس���ادتين على 
سرير واحد. لكن هذا »المشترك« يخضع 
بس���هولة لمكر س���عادة المثنى وخبثها، 
فهي تغري المحبين الذين لم يعتنوا جيدًا 
بحديقتهم الداخلّية، فأدمنوا على السرور 
إلى درجة التظاهر به، تغريهم بالكذب، 
وتقنعهم باختراع االتف���اق كيفما اتفق. 
لكنها تنفّض عنهم من دون سابق إنذار، 
ألنه���ا ذات طبيعة نزقة، فه���ي متطلبة 
تعوزها الدهش���ة باس���تمرار، ويصيبها 
باالتفاق بالملل، وتلزمها إقامة المسافة 
بين اثنين. وال حّل إال في عودة المحبين 
إل���ى عالمه���م الداخل���ي، ليهتم���وا برّي 
أزهاره، ويكتش���فوا أش���ياء جديدة عن 
أنفس���هم، فالنضج العاطفي يعني حّق 
المجاه���رة باالختالف، والش���جاعة في 

مواجه���ة النقيض، وقبول من ليس على 
صورتن���ا، والكّف عن الغ���زو العاطفي 
الذي يطمح إلى االس���تحواذ على اآلخر 
عبر تقليده، لعّل وعس���ى يكون التكامل 
بين اثنين سبيَل سعادٍة هادئة، قوامها، 
حديقتان منفصلتان واحترام مش���ترك، 
وتعاون على نقيض السعادة، وتهذيب 

عند األخذ وعند العطاء.

السعادة بصيغة الجمع 
هي فّن االبتعاد عن األنانية من أجل 
االس���تمتاع علنًا بالتواصل مع اآلخرين 
)أفراد العائلة واألصدق���اء(، واالحتفال 
بصحبته���م الطيبة. إذ ليس من الس���هل 
على الجمي���ع إقامة عالق���ات الصداقة، 
أو االحتف���اظ بها لم���دة طويلة، تفضي 
حتمًا إلى إيجاد ذكريات مشتركة، تسعد 
أصحابه���ا كّلم���ا أصابه���م الحني���ن إلى 
السعادة، فاجتهدوا أكثر بمّدها بأسباب 
الصداق���ة  إن  إذ  والبق���اء.  االس���تمرار 
تح���وز مكانًة عاليًة في إعطاء الش���عور 
بالس���عادة، فهي تقوم أّواًل على الرغبة 
التي من ش���أنها إظهار أنب���ل الصفات : 
اإلصغاء،  وف���ّن  والتعاطف،  التع���اون 
وتقدي���م الدع���م، والمب���ادرة بالس���ؤال 
وتهنئ���ة الفائ���ز والناج���ح والس���عيد، 
وغيره���ا من األمور الت���ي تؤّطرها فكرة 
أن  فاألص���ل،  المتك���ّررة«.  »الزي���ارة 
الصداقة )ضم���ن العائلة ومع األصدقاء( 
تحتاج إل���ى زيارات الح���ّب، التي غالبًا 
ما تجمع البش���ر حول مأدبة لطيفة، أو 
ممارس���ة هواي���ات مش���تركة، أو مجرد 
الزيارة البس���يطة التي تحتفي بالثرثرة 
المرحة. وصيغة الس���عادة هذه، تحتاج 
إلى عناي���ة ورعاية، فهي أخ���ت الذكاء 
العاطفي، الذي يميل إلى التفاؤل وحسن 
النّية، ويت���وق إلى االنفتاح على الجديد 
والمختلف. أّم���ا أثرها فيكون كبيرًا على 
الحديق���ة الداخلّية، إذ من خاللها يصبح 
طريق السالم مع النفس معّبدًا مفتوحًا، 
ألن األصدقاء واألهل يتقبلون االختالفات 
في ما بينهم، ويجيدون تبادل اآلراء التي 
تدفع نحو إع���ادة النظر عب���ر اإلصغاء 
إلى تجارب اآلخري���ن، واقتناص حكمة 
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سلس���ة. ومن مآث���ر الس���عادة بصيغة 
الجم���ع، أنها تمّثل ص���ورة الحب بعيدًا 
م���ن الرغب���ة الجس���دّية، فهي فس���حة 
روحي���ة واس���تراحة ُمحب���ة بالدرج���ة 
األول���ى. هي الهداي���ا المنتق���اة بعناية 
من يع���رف ذوق صاحبه جي���دًا، وهي 
الحصول على الس���عادة من خالل تلبية 
رغبات اآلخري���ن وطلباتهم. ونظرًا إلى 
تع���ّدد وجوهها وقدرتها األكيدة في منح 
البشر الهناءة والس���رور، فإنها تحظى 
باهتم���ام كبيٍر من قبل علماء النفس. لذا 
تدور معظم النصائح التي تدّل على فّن 
العيش والبحث عن الس���عادة، في فلك 
صيغة الجمع هذه، ألنه���ا تتمّيز بطول 
مّدتها، فهي تعتمد على العش���رة الطيبة 
التي تبّث في النف���س اطمئنانًا وراحة، 
وتتقن التوازن بين األنانية والمشاركة، 
وتوّفر للمرء الس���ند العاطفي الالزم كي 

تبقى حديقته الداخلية مزهرة.

السعادة بصيغة جمع الجمع
هي السعادة المباغتة، ألنها تأتينا 
من الذين ال نعرفهم. هي ذاك الس���رور 
المقّط���ر في لحظات مهّم���ة في حياتنا. 
وتكون ف���ي إخفاء األناني���ة وإبعادها 
لدقائ���ق قليل���ة. هي التي نح���ّن إليها، 
وال نتحّرج من مقاس���متها مع اآلخرين 
والغرب���اء. كأن نصّف���ق م���ع الغرباء 
مبتسمين عند انتهاء حفلة موسيقية أو 
غنائية س���احرة. أو أن نكون في صّف 
الفري���ق الفائز ف���ي مباراة ك���رة قدم، 
نص���رخ مع الذين في صّفنا وال نعرفهم 
عن���د تحقي���ق اله���دف، ونطي���ر عاليًا 
بسبب نشوة الفوز، فهي أمٌر مشترك، 
ونتبادل التهاني كاألصدقاء فما يجمعنا 
ه���و الف���رح المتف���ق علي���ه. أو هي ما 
نحل���م به، كأن نتخّيل أننا في س���احة 
كبيرة مع األهل والمحبين واألصدقاء، 
ضمن بحٍر من البش���ر الذين ال نعرفهم، 
لكنن���ا نتف���ق وإياهم بالش���عور بتلك 
الس���عادة الطافحة الت���ي ال توجد كلمة 
في القاموس تقابلها، هي التي ال مثيل 
لها، هي الس���عادة القادمة من انتصار 

الثورة األكيد.
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تس���اءلت، قب���ل س���نتين، صحيفة 
افتتاحيتها:  ف���ي  تايم���ز«  »نيوي���ورك 
»هل تمن���ح الواليات المتحدة األميركية 
مواطنيها ش���عورًا بالسعادة؟«، معيدة 
توم���اس  بتش���ريعات  قرائه���ا  تذكي���ر 
ثال���ث   ،)1826  -  1743( جيفرس���ون 
رؤس���اء أميركا، ال���ذي أكد عل���ى مبدأ 
الس���عادة كحق وطني أساس���ي، وهو 
مبدأ يحاف���ظ عليه الدس���تور األميركي 
االفتتاحية،  الحالي. وخلص صاح���ب 
ف���ي النهاية، إلى تراجع الش���عور ذاته 
في بالد العم س���ام مقارنة بما هو عليه 
الحال في دول أخرى م���ن العالم، مثل 
إمارة »بوتان«، الواقعة شرقي سلسلة 

جبال الهمااليا، بين الهند والصين.
اإلم���ارة التي ال تتجاوز مس���احتها 
ثلث مس���احة تون���س، تعتمد مؤش���ر 
»السعادة الوطنية الخام« في برنامجها 
الحكومي، حيث يقوم المؤشر، الوحيد 
م���ن نوعه ف���ي العال���م، عل���ى قياس 
مستوى سعادة المواطنين سنويًا، من 
خالل الربط بي���ن أربعة عناصر: النمو 
والتنمية االقتصادية، الحفاظ وتطوير 
الثقافة البوتاني���ة، الحفاظ على البيئة 

وأخيرًا الحكم الراشد.
مؤشر »السعادة الوطنية الخام« تم 
إقراره في دولة بوتان، ألول مرة، عام 
1972، زمن األمير كيم جيم س���ينجي، 
الذي تس���لم الحكم في س���ن السابعة، 

وبق���ي ف���ي منصبه إلى غاي���ة 2006، 
وحقق خالل العقود األربعة الماضية، 
نتائ���ج إيجابية جد ملحوظة على حياة 
المواطن البوتان���ي، حيث تطور معدل 
األم���ل في الحياة تس���ع عش���رة س���نة 
إضافية، كما حقق���ت الثقافة والعادات 
والتقالي���د البوتانية انتش���ارًا في دول 
الجوار، وصارت مصدر فخر لمواطني 

اإلمارة.  في العام 2009.
فرنس���وا  س���انت  جامع���ة  عق���دت 
كزافيه، بكندا، ندوة دولية لفهم أسباب 
نجاح دولة بوتان في تحقيق الس���عادة 
بين مواطنيها، حضرها أكثر من ثالثين 
مواطنًا بوتاني���ا، ينتمون إلى قطاعات 
مختلف���ة: التعليم، الدين والسياس���ة، 
عرضوا الخطوط العريضة من تجربتهم 
الحياتي���ة، التي تش���ترط الحفاظ على 
66 % من إجمالي مساحة البلد غابات، 
اس���تقبال ع���دد مح���دود م���ن الس���ياح 
ميس���وري الحال، تصدير الكهرباء إلى 
الهند، ومنع تسويق التبغ والسجائر. 

بوتان، التي ال يتجاوز عدد سكانها 
ثمانمئ���ة أل���ف نس���مة، تعتب���ر اليوم 
واحدة من أسعد دول العالم، وتحاول 
دول أخرى الس���ير عل���ى خطاها، مثل 
البرازي���ل التي اقترح مجلس الش���ورى 
الفيدرالي  فيها تعدياًل على دس���تورها 
يطالب بإضافة مادة تقر بأن »الشروط 
االجتماعية الضرورية لتحقيق السعادة 

هي التعليم، الصحة، التغذية، العمل، 
الراحة، الضم���ان االجتماعي، ورعاية 
األمومة والطفولة وحماية الفقراء«، كما 
تراهن بعض أحزاب الدول اإلسكندنافية 
على اللعب على ورقة »تحقيق السعادة 
للمواط���ن« ف���ي خطاباتها السياس���ية 
وحمالته���ا االنتخابي���ة، ولكن ليس���ت 
كل الدول تتوفر على الش���روط الالزمة 
لتحقيق الس���عادة، فبحس���ب »مؤش���ر 
تنش���ره  ال���ذي  العالم���ي«  الس���عادة 
 New Economics« دوري���ًا منظم���ة
Foundation«، احتل���ت ع���ام 2009 
دولة كوس���تاريكا المرتبة األولى، في 
توفير ش���رط السعادة لمواطنيها، فيما 
حلت دولة زيمبابوي بالمرتبة األخيرة، 
وجاءت مصر في المرتبة األولى عربيًا، 

والثانية عشرة عالميا.
الح���ق ف���ي العيش الس���عيد، الذي 
يبقى غائب���ًا في الفضاء العربي، نجده 
حاضرًا ف���ي أهم نص���وص المنظمات 
للصحة،  العالمية  فالمنظم���ة  األممية، 
تش���ير في تش���ريعاتها إلى ضروريات 
توفي���ر الس���عادة اإلنس���انية، كتوفير 
الصح���ة االجتماعي���ة والذهنية، الحق 
في الصح���ة، بغض النظ���ر عن هوية 
ودي���ن الف���رد  ووضع���ه االجتماع���ي 
واالقتصادي، نمو الطفل الصحي كشرط 
أساس���ي ووج���وب الت���زام الحكومات 
الع���الج الصح���ي للمواطنين،  بتوفير 
كما أن بيان حقوق اإلنس���ان )1789(، 
الذي ش���كل، الحق���ًا، قاع���دة لصياغة 
الدستور الفرنسي، يشير إلى الحق في 
العيش السعيد، من خالل توفير العدالة 
خصوصي���ات  واحت���رام  االجتماعي���ة 

األفراد وتنوع المعتقد.     
يرى الروائي الفرنسي أونوريه دو 
بالزك)1799 - 1850( أن »الس���عادة« 
يفت���رض أن تكون ش���رطًا بديهيًا تقره 
المجتمعات حينما يكتب: »السعادة هي 
الغاية التي م���ن المفترض أن تقترحها 
جمي���ع المجتمعات«، لكن ما يذهب اليه 
صاح���ب »البحث عن المطل���ق« لم يعد 
بديهيا، بل حلمًا بعيد المنال بالنس���بة 
لكثي���ر م���ن المجتمعات اإلنس���انية في 

الوقت الحاضر.

دساتير الحياة
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اإلدارة  مجلس  رئ��ي��س  قابلني 
الملقب فيما بيننا ب� »الوحش الخرافي« 
بترحاب كبير، ثم طلب مني الجلوس 
زر  على  ضغط  وجهي،  في  وتبسم 
بأن  مكتبه  مدير  آم��رًا  »ديكتافون«  ال� 
يأخذ  لم  بيبسي،  زجاجة  لي  يحضر 
أفضله،  ال���ذي  ال��م��ش��روب  ف��ي  رأي���ي 
وجهي  تجاه  بالنظر  أص��اًل  يهتم  ولم 
الجريدة  صفحات  كانت  يطلبه،  وهو 
يتأمل صورتي  أمامه، وكان  مفتوحة 
بين الفائزين، جاءت الزجاجة بسرعة 
فأشار بشربها، خمنت أن ال وقت لديه 
فتجرعتها على ثالث جرعات، شكرته 
من  ثانية  إش��ارة  بالوقوف،  وهممت 
أخرى،  مرة  أجلستني  كلها  يده  راحة 
أعاد مباركتي بفوزي بالجائزة، وقرأ 
بصوت  بها  فزت  التي  المسابقة  اسم 
المسابقة  كانت  م��رات،  أربع  مسموع 
باسم أميرة عربية شهيرة ويبدو أن هذا 
الذي دعاه لطلب مقابلتي،  السبب هو 
سألني،  شخصيًا؟  األميرة  قابلت  إنت 
أجبته بنعم وأنا أكذب، فظروفها هذه 
المرة جعلتها ال تحضر حفل الجوائز، 
وأنابت مندوبًا من مؤسستها، والحفل 
المصري  الثقافة  وزي��ر  يحضره  ك��ان 
البارزين  المثقفين  م��ن  كبير  وع��دد 

الخبر،  تزين  وأسماؤهم  وصورهم 
بقع  كأنهم  عليهم  م��رت  عينيه  لكن 
حبر تلطخ وجه الصحيفة، يعني إنت 
سلمت عليها بإيدك؟ سألني هذه المرة 
باهتمام شديد، أجبته - طبعًا واتكلمت 
معايا عن الرواية وكانت فاكرة أحداثها 
لم تلفت نظره  الكذبة  بالتفصيل، هذه 
لكنه اهتم جدًا بموضوع أني صافحتها 
يدًا بيد، ترك مقعده الوثير وجلس في 
فخذي  على  وربت  لي  المقابل  المقعد 
وهو يقول بسعادة كبيرة: أنت شرفت 
شركتنا ورفعت راسنا.. دلوقتي الناس 
تقول إن إحنا مش شركة مقاوالت فيها 
كمان  عندنا  ب��س،  وعمال  مهندسين 
أدباء، ثم اتجه نحو خزانته الشخصية 
مظروف  في  المال  من  مبلغًا  ووضع 

أبيض وأمرني بأخذه. 

كبيرًا  بالمظروف  الذي  المبلغ  كان 
جدًا ويساوي راتبي بالشركة مدة نصف 
بخله  عنه  المعروف  من  وك��ان  ع��ام، 
الشديد لدرجة أننا عندما نفوز بمشروع 
مكافأته  تكون  ما  مناقصة  في  كبير 
للعاملين ال تتجاوز نصف شهر، وكنت 
سعيدًا جدًا بأن رؤسائي وزمالئي في 
لكن  واع��د،  أدي��ب  بأني  عرفوا  العمل 
طوياًل،  ت��دم  لم  الفرحة  ه��ذه  لألسف 
مقاول وشكاني  تأخر مستخلص  كلما 
أكتب  ألن��ي  السبب  يرجعون  ل��إلدارة 
بشغلي،  أهتم  وال  المكتب  في  قصصًا 
أنني  وإذا تعبت ألي سبب يتصورون 
متابعة  أو  أدبية  ندوة  حضور  فضلت 
مقر  إلى  الحضور  على  ثقافي  نشاط 
المحاسبة،  أعمال  ومتابعة  الشركة 
وفي نهاية األمر عندما »غلب حماري« 
عليها  وافقوا  استقالتي  وقدمت  معهم 
عن  يسألوني  ول��م  شديدة،  بسهولة 
نهاية  مكافأة  يمنحوني  ولم  السبب، 
استقالوا  الذين  الزمالء  كسائر  الخدمة 
م��ن ق��ب��ل، وع��ن��دم��ا »ت��وس��ط« بعض 
اإلدارة  مجلس  رئيس  ل��دى  زم��الئ��ي 
يدي  على  بحميمية  يشد  ك��ان  ال���ذي 
التي سلمت على األميرة، قال لهم إني 
أكتب  بالشركة  العمل  سنوات  قضيت 
قصصًا وحكايات، وإني يجب أن أحمد 
الغرفة  بأجرة  يطالبوني  لم  ألنهم  اهلل 
كهرباء  وبثمن  فيها،  أعمل  كنت  التي 
اإلضاءة والمكيف التي كنت أستخدمها 
أثناء الكتابة، ثم أردف ساخرًا قولوله 
يروح لسمو األميرة وهي تديله مكافأة 

نهاية الخدمة! 

إشكالياتي  أول  ه��ي  ه��ذه  ك��ان��ت 
المحاسبة-  وهو  أحبه  -ال  شغل  مع 
وهو  أحبه  وشغل  العيش،  يأكلني 
األدب، وأصرف عليه من كدي وعرقي 
شيء،  على  نتاجه  م��ن  أح��ص��ل  وال 
من  أهل  مع  كانت  الثانية  واإلشكالية 
ارتبطت بها، عندما أبلغتهم-كما طلبت 
منها- بأني سأترك العمل بالمحاسبة، 
وسأعتمد على عائد كتبي وكتاباتي في 
الصحف، والدها الحاصل على الثانوية 
أعمالي  كل  قراءة  األزهرية عكف على 

 مكاوي �سعيد - م�شر

اللمبة الحمراء

كان يجلس تحت 
شجرة منتظرًا 

مراكب الخير التي 
في ظنه ستقذف 
عليه من خيراتها!
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أنني  م��ن  يتأكد  لكي  كامل  شهر  ف��ي 
سأستطيع الصرف على ابنته من عائد 
إنتاجي األدبي، ثم طلب مقابلتي، كان 
وجهه مكفهرًا ومعاملته جافة وخشنة 
أنه  لوهلة  العادة، تصورت  على غير 
حكم على عملي األدبي بأنه ضعيف، 
المنافسة،  ال��ك��ت��ب  إل���ى  ي��رق��ى  وال 
قادر  غير  سأصبح  فإني  وبالتالي 
المال منه وال على الصرف  على جمع 
استشف  بأنه  فاجأني  ابنته،  على 
وقليل  متهتك  رجل  بأني  كتاباتي  من 
األدب وجريء وغير أمين على ابنته، 
كما تبين له بأني على عالقات متعددة 
كما هو ظاهر ببجاحة في كتاباتي، ثم 
تبريراتي،  كل  سماع  عن  أذنيه  أصم 
الحمراء  القطيفة  وناولني بقرف علبة 
التي بداخلها السلسلة الذهبية والسوار 

والخاتم وأنهى مشروع الزواج بحزم.

صرت في الشارع اآلن، أجلس في 
وسط  في  بمقهى  عتيقة  شجرة  ظل 
المخرج  صديقي  وب��ج��واري  البلد، 
والذي  المصري،  بالتليفزيون  المعين 
لكثرة  به  العمل  عن  ب��إرادت��ه  امتنع 
يمألون  ال��ذي��ن  وال��ج��ه��الء  الفاسدين 
الشجرة  ظل  في  يجلس  كان  المبنى، 
ظنه  في  التي  الخير  مراكب  منتظرًا 
أمامه  األس��ف��ل��ت��ي  ال��ط��ري��ق  ستعبر 
وتقذف عليه من خيراتها، وكلما جاءه 
زميل يناشده الرجوع إلى الشغل، كان 
يقول له ببسمة صافية »الشغل بيجيب 
الفقر« وأعجبتني هذه العبارة جدًا ومن 
يومها صرت ال أعمل، صرت مثله »حر 
أكتبه  ما  وأرس��ل  فقط  أكتب  نفسي« 
بجواره  أجلس  ثم  مختلفة  جهات  إلى 

منتظرًا مراكب الخير..

هناك أيضا مفهوم للشغل أعجبني 
أكثر، تعلمته من أوالد الشوارع، كنت 
أعرف أحدهم يتسول لمدة ساعتين فقط 
في اليوم، يكور جسده ويلوي ذراعه 
طريق  يعترض  يعرج  وه��و  ويسير 
السائرين حتى يأخذ حسنته، ثم يهجر 
زجاجة  ليشتري  اليوم  باقي  التسول 
»كلة« يظل مضطجعاًً على جانبه وهو 
يستنشقها، حصيلة يومه يوزعها بين 
عند  بعضها  ويدخر  وطعامه،  الكيف 
أحد أصحاب األكشاك الذي يثق به في 
يوم  ذات  اشترى  البلد،  وسط  منطقة 
»جهاز محمول« وأراه لي وهو فخور، 
كان ال يعرف شيًئا عن إمكانياته غّير 
زر التصوير وزر االستقبال واإلرسال، 
أعطاني رقمه وهو يتلفت يمينًا ويسارًا 
ويحلفني أال أعطيه ألحد أيًا كان )كأنه 
أحد نجوم السينما أو الغناء وسينتشر 
سجلت  المعجبون(  وي��ط��ارده  رقمه 
رقمه مجاملة له حتى ال يظن أني غير 

مهتم بالتواصل معه.

وف���ي ي���وم آخ���ر رأي��ت��ه ع��ن بعد 
كان  ح���رب،  طلعت  ب��ش��ارع  يتسول 
طلب  في  ملحًا  شقراء  أجنبية  يطارد 
آثرت  ث��م  األجنبية  زه��ق��ت  ال��ن��ق��ود، 
السالمة واستعدت لفتح حقيبة يدها، 
رن  ب��ه،  فاتصلت  مشاكسته  أردت 
جيبه  في  يخبئه  الذي  المحمول  جهاز 
الخلفي عاليًا، انتبهت السيدة وأعادت 
النقود التي بيدها وكانت تهم بإعطائها 
أنه  تأكدت  أن  بعد  حقيبتها  إل��ى  له 
رطنت  أن  بعد  المحمول،  حاملي  من 
راح  وان��ص��رف��ت،  وج��ه��ه  ف��ي  بغضب 
ينظر إلى شاشة المحمول بغضب، ثم 
رآني  وعندما  عني،  بحثًا  برقبته  دار 
لي  قال  عرجه،  ناسيًا  تجاهي  هرول 
وأنا  تكلمني  أستاذ  يا  »عيب  بغضب 
في الشغل«، أعطيته جنيهًا رفضه ولم 
يقبل بأقل من خمسة جنيهات، بعد أن 
عادت البسمة إلى وجهه قلت له بجدية 
»وأنت يا فالح يا إما تقفل موبايلك يا 
إما تعلق لمبة حمرا على ضهرك وإنت 

شغال«.
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في  يعيشون  ال��س��وري��ون  يكن  ل��م 
هناءة، وإال لما انطلقت ثورتهم المستمرة 
منذ مارس/آذار 2011 حتى اآلن. هذا ال 
أمورهم  يتدبرون  يكونوا  لم  أنهم  يعني 
يتسلط  فاسد  نظام  ضمن  ما  نحو  على 
على ثرواتهم العامة، فيقتطع يوميًا من 
حصة كّل واحد منهم. ال معنى هنا للقول 
المرّجح  فمن  الحياة،  يحب  السوري  إن 
أن الناس جميعًا يتمتعون بالرغبة ذاتها، 
وربما يختلفون فقط في طريقة تعاملهم 
على  دأبهم  تعترض  التي  المعوقات  مع 
إن  ال��ق��ول  بوسعنا  ذل��ك  م��ع  العيش. 
مواجهة السوريين للموت، بشكل يومي 
تسعى  التي  السلطة  قبل  من  ووحشي 
لحظة  في  وضعتهم  ثورتهم،  قمع  إلى 
كل  في  تختبر  التي  التاريخي  االستثناء 

لحظة قدرتهم على انتزاع الحياة.
للتذكير واجه السوريون قمعًا وتنكياًل 
لثورتهم،  األولى  األيام  منذ  استثنائيين 
استهداف  في  النظام  أمعن  الوقت  ومع 
سبل الحياة العامة، فلم يعد أحد بمنجى 
من الخطر بالمعنى المباشر للكلمة. هكذا 
الحياة  ص��ارت  مضمونًا،  الغد  يعد  لم 
هي اآلن، وقد تكون اآلن وحسب قبل أن 
أن  قبل  واألعين،  األصابع  من  تتسرب 
وأحيانًا  غفلة،  في  الرصاص  يقتنصها 

بالصدر  ُيواَجه  حين  يقتنصها  أن  قبل 
لهذا  ربما  األع���زل.  وبالهتاف  ال��ع��اري 
المتظاهرون تحت زخات  يرقص  السبب 
قد  بلحظة  منهم  كل  ينتشي  الرصاص، 
تكون األخيرة؛ قد ال يكون ذلك مفهومًا 
تلك  في  االنعتاق  يجّرب شعور  لم  لمن 
اللحظة، حيث يغدو الجسد خفيفًا كما لم 
يكن من قبل، خفيفًا إلى حد أن يتالشى 
في كتلة األجساد الراقصة؛ األجساد التي 

ُتعّرف الحياة وتختبر مداها األقصى.
باللهجة  تدعى  رقصة  من  األم��ر  بدأ 
حيث  »الصّرة«،  البقجة  رقصة  المحلية 
يذهبون  وأه��ل��ه  ال��ش��اب  العريس  ك��ان 
إلى بيت  الملفوفة بصّرة  بهداياهم  قديمًا 
في  ب��ال��ص��ّرة  يرقصون  ث��م  ال��ع��روس، 
إلى  تقديمها  قبل  دائرية  جماعية  حركة 
طقسًا  أصبحت  الرقصة  هذه  العروس. 
ُيشّيع من خالله الشهداء، إذ ُيحمل الشهيد 
ذاتها،  الدائرية  الرقصة  في  األكف  على 
عن  كناية  الصّرة  من  بداًل  الشهيد  ُيحمل 
أنه هو الهدية التي ُتقّدم في الزفاف، أما 

المحبوبة فهي األرض التي ُيزّف إليها. 
السوريون  بدأ  شهدائهم  تشييع  من 
الرقص في المظاهرات، لم يقل أحد منهم 
شيوع  لكن  بالموت،  نكاية  يرقص  إنه 
الرقص مع ازدياد تعرضهم للقتل يجّسد 

البدائي  الفن  ذلك  للحياة،  النبيل  الفن 
مرة:  كل  في  الحياة  هي  كما  الغريزي 
بدائية وغريزية وقابلة لالكتشاف للمرة 

األولى.
ليست المرة األولى التي يختبر فيها 
السوريون ظروفًا قاسية في ظل النظام 
نفسه، لكن الظروف الحالية مختلفة عما 
بعقل  تتم  اآلن  النظام  فمناهضة  سبق، 
الباهظة  الكلفة  وثقافة مختلفين، ورغم 
جديد  يوم  كل  يحملها  التي  األرواح  من 
العيش  إال أن ضرورات  النظام  من عمر 
تفرض ذاتها، وتفرض التأقلم معها. بعد 
الثورة  عمر  من  سنة  من  أكثر  انقضاء 
بات التعايش مع مقتضياتها شأنًا ال مفّر 
بانتظار  معّلقة  التفاصيل  تعد  لم  منه، 
الفرج القريب، ومن نأى بنفسه عنها لم 
السوري  كأن  اآلن.  تجنبها  بوسعه  يعد 
الحياة  حياتين؛  مفترق  على  يعيش 
الموعودة التي ال زالت تلّوح له من بعيد، 
والحياة التي يعيشها يوميًا، والتي جزء 
يقين.  ال  وربما  وانتظار،  ترقُّب  منها 
التوتر  ينتقص  أن  قلقة، من دون  حياة 
مفاصلها  يشّد  قد  العكس  على  بل  منها، 

المسترخية، ويدفع بعجلتها قدمًا.
معيشتهم  شؤون  السوريون  يتدبر 
يدعون  وال  يكابرون  لكنهم  بصعوبة، 
تنال  خاصة  االقتصادية  الصعوبات 
تتعرض  البالد  أن  المعلوم  فمن  منهم، 
صعوبة  زادت��ه��ا  اقتصادية  لعقوبات 
الخفية  والعقوبات  المديد  الفساد  آث��ار 
على  النظام  يفرضها  التي  المعلنة  أو 
ومصادر  وتنقالته  عيشه  في  المجتمع 
ُيشتهروا  لم  السوريين  أن  ومع  الطاقة. 
تعاطوا  أنهم  إال  نكتة  كأصحاب  كثيرًا 
التندر  بمنطق  العيش  صعوبات  م��ع 
ن��ع��دم وج���ود بعض  وال��س��خ��ري��ة، وال 
االقتصادي،  االنهيار  لنذر  المتحمسين 
أن  عسى  أكبر  بانهيار  يأملون  والذين 
جانبه  من  النظام!.  بسقوط  ذلك  يعّجل 
جدًا،  طبيعية  الحياة  أن  النظام  يدَّعي 
مركزًا على النشاط والحيوية في بعض 
الوضع  أن  الكبرى في داللة على  المدن 
السياسي مستقر، إال أن الداللة المعاكسة 
هي إصرار الناس على ممارسة حياتهم 
الطبيعية رغمًا عن وجود عناصر الجيش 

عمر قدور - دم�شق

أن تحيا وتضحك 
وأنت في فم الذئب!
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واألمن المدججين باألسلحة في الشوارع 
حيث  والمناطق،  األحياء  مداخل  وعلى 
وإره��اب��ًا  اس��ت��ف��زازًا  وج��وده��م  يشكل 

يوميين.
باألسلحة،  ُت��خ��اض  ال  معركة  ثمة 
المجتمع  بين  األصابع  ِبعّض  أشبه  هي 
السبل  بكل  يحاول  فاألخير  والنظام، 
الحياة  سبل  وسّد  الناس  على  التضييق 
أمامهم. في المقابل يدرك الناس محاوالت 
مقاومته،  على  إصرارهم  فيزداد  النظام 
رين  والمهجَّ والمعتقلين  القتلى  عدد  إن 
وحده  األسطر  ه��ذه  كتابة  لحظة  حتى 
ك��ف��ي��ل ب���أن ي��وق��ع ال��ي��أس ف��ي قلوب 
عن  خرجت  الماليين  هذه  لكن  الماليين، 
من  عظيمة  طاقة  عن  وأسفرت  المألوف 
التكافل اإلنساني والتواطؤ الضمني على 
أمور  ع��دا  وفيما  الحياة،  ح��ّدة  تصعيد 
العيش المعهودة يجوز القول إن المجال 

تصعيدًا  شهد  السوريين  ل��دى  العاطفي 
الوجدانية  الطاقة  تلك  فظهرت  كبيرًا، 
المجتمعات  التي تكون عادة مكبوتة في 
اليوم  ض��رورات  أباحت  لقد  المحافظة. 
العديد من محظورات األمس بعد أن تغّلب 
الهم السياسي والوطني العام على دوافع 
الكثير  وبات  الموروثة،  والعادات  الكبت 
التعبير  في  ج��رأة  أكثر  السوريين  من 
التعبير  في  ج��رأة  وأكثر  مشاعره،  عن 
ذلك  يعتبر  بات  بل  وميوله،  آرائ��ه  عن 
لذا  الحياة.  في  حقه  من  أساسيًا  ج��زءًا 
في  جرأة  نشهد  أن  مستغربًا  يكون  ال  قد 
التواصل  مواقع  صفحات  على  البوح 
االج��ت��م��اع��ي، ف��ال��ش��ب��اب ال��س��وري من 
الجنسين امتلك للمرة األولى هذه الطالقة 
في  بالحب  يتغنى  وراح  المشاعر،  في 
زمن الثورة معتبرًا أن الحب ثورة أخرى 
على الذات البليدة والعيش المترهل. وال 

حاالت  من  بها  بأس  ال  نسبة  أن  يخفى 
أساس  على  تتم  باتت  العاطفي  التقارب 
التقارب السياسي، مع عدم إهمال حاالت 
الهجر لألسباب ذاتها، ويبقى األهم ذلك 
المجال الحسي المتولد عن طاقة شعورية 

استثنائية.
المعتقل،  من  توًا  خرج  الذي  الشاب 
قد  هناك،  التعذيب  أن��واع  أقسى  والق��ى 
يكون هو نفسه الشاب الذي يتقن برمجة 
مجموعة  إل��ى  وينتمي  الكومبيوتر، 
موسيقية صغيرة تنظم سهرة أسبوعية 
الذي  أيضًا  أحد مطاعم دمشق، وهو  في 
والطرقات  الخطرة  الحواجز  يتجاوز 
الطبية  المساعدات  إلي��ص��ال  الجانبية 
والغذائية ألهالي المناطق المنكوبة، وفي 
هذه األثناء يسطر خاطرة عشق لحبيبته، 
فضاًل عن مشاركته الدائمة في المظاهرات. 
هذا الشاب ليس استثناء، على األقل هو 
ال يرى في نفسه ذلك، ويعرف أنه يعيش 
نمط الحياة الذي يعيشه اآلالف من أمثاله. 
إن واحدًا من إنجازات الثورة يتجلى قبل 
والتعدد،  الغنى  في  النهائي  انتصارها 
وعلى الضد من ثقافة الرأي الواحد أتاحت 
متنوعة  سبل  استكشاف  ألبنائها  الثورة 

والتجريب فيها دون خوف أو حرج.
القّناص  أن  حقيقة  يلغي  ال  ما سبق 
ومستعدًا  مخبئه،  في  متمترسًا  ي��زال  ال 
إلطالق الرصاص على أي مظهر من مظاهر 
محموم  سباق  ثمة  الواقع  في  الحياة. 
في  العارمة  والرغبة  القناص  طلقة  بين 
المحتملة؛  الضحية  لدى  الحياة  اقتناص 
يهزأ  وبالنكتة  بالعشق  بالرقص  بالغناء 
بعيد  الواقع  هذا  الموت؛  من  السوريون 
بالتأكيد عن البحث عن السعادة المديدة، 
لكنه يحتمل لحظات كثيفة وربما قاسية 

من الفرح. 
التفاصيل  حتى  ال��ث��ورة  زم��ن  ف��ي 
ال  أعلى،  قيمة  تكتسب  للعيش  البسيطة 
المنال وحسب،  ألن بعضها يصبح عزيز 
بل ألن الثورة بحّد ذاتها هي فعل جوهري 
من أفعال الحياة؛ يدرك السوريون هذا، 
ويعّبرون عنه جيدًا، فهم أصاًل لم يقوموا 
يطيقون  يعودوا  لم  عندما  إال  بثورتهم 
القليل  تحمل  كانت  التي  السابقة  حياتهم 

من الحياة.
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للحج..  الطويلة  الطريق  مخاطر  من 
فيفسح له والدي ليدخل، ويحضر طعامًا 
في  لينطلقا  بخجل  يقبالنه  للوالدين، 
العربية  بلغتهما  يقوالن  كما  اهلل  سبيل 
يتابعهما  للوراء،  يلتفتان  ال  المتكسرة، 

»الولد« بتسليم قدري لمصيره..

بهجة الصدفة 
»ابنة وابن« من وقت  أوالدي  يهبني 
بكل  يتقصدانها  ال  ع��ارم��ة  بهجة  آلخ��ر 
تأكيد )!( ولم أكن أنا أيضًا أتوقعها؛ فمنذ 
شهور قالئل كان معي ابني البالغ اثنين 
وعشرين عامًا في القاهرة لقضاء إجازة 
لم  منه  بقصد  مصر  هو  اختار  قصيرة، 
هولندا  في  المولود  هو  عنه،  يفصح 
قليلة  مرات  لمصر  ذلك  قبل  أتى  والذي 
في زيارات قصيرة.. أيامها قرر المثقفون 
المصريون، تنظيم مظاهرة سلمية تتجه 
إلى مجلس الشعب تحمل عريضة تنادي 
بكافة  اإلب��داع  حرية  على  الحجر  بعدم 

صوره وأشكاله..
كنا لوحدنا ؛ابني وأنا.. هو ال يجيد 
العربية، يصحبني إلى مقاهي الرصيف 
ليدخن األرجيلة التي يحبها، وأقدمه لمن 
ألتقي من أصدقاء ومعارف..قلت له عن 
أن  الخيار:  له  وتركت  المثقفين  مسيرة 
يبقى بمفرده في البيت، أن ينتظرني في 
المقهى، أو أن يأتي معي إلى المسيرة..

ق���رر ب��س��رع��ة وب�����دون ت��ف��ك��ي��ر أن 
حذرني  المسيرة..وقد  في  يصاحبني 
رغبتي  عن  لهم  أفصحت  الذين  البعض 

»بالمخاطرة« التي قد يتعرض لها.
عبر  »األوب����را«  م��ن  المسيرة  خ��الل 
كوبري قصر النيل، الذي ضاق بنا، كان 
يسير بجواري يرفع علم مصر..) ال أعلم 

كيف حصل عليه (..
الزحام،  من  إنهاكي  وقت الحظ  بعد 
ألتقط  السير  في  أيضًا  تباطأت  ولعلي 
قلياًل،  نتوقف  أن  ف��ع��رض  أن��ف��اس��ي، 
ألهث  الرصيف  على  حجر  على  فجلست 
غير  عملية  )بعد  عصاي  على  مستندًا 
ناجحة في الركبة(، ووقف هو بجواري 
قمت  ويتأملني.وحينما  يراقبني  هادئًا 
نفور  وهو  ذراعه  أتأبط  أن  علّي  عرض 

عادًة من المالمسات الجسدية )!( 
ومزاجه،  بأحواله  العالم  أنا  دهشُت 

 رءوف م�سعد - م�شر

غبطة األمان
بهجة الخطر

بينما  ذاهلين،  أو  ناعسين  األرض  على 
بما  عليهم  القالئل  ال��م��ارون  يتصدق 
يجودون، أو تفتح ربات البيوت أبوابهن 

ويضعن بعض الطعام في القرعة.. 
في  ن��ائ��م��ًا  المشهد  ه���ذا  وسيبقى 
ت��وق��ظ��ه صفوف  س���ن���وات،  ذاك���رت���ي 
القرمزية  بمالبسهم  البوذيين،  الرهبان 
في أفالم وثائقية، يمدون قرعاتهم أيضًا 

في صمت للمارة..
العقلي  الرشد  أبلغ  وسأعرف حينما 
عمري،  من  الخمسينات  في  والعاطفي 
والرهبان  بالمتصوفة  ألتقي  أن  وبعد 
األدي���رة،  يهجرون  ال��ذي��ن  المشائين؛ 
ويهيمون على وجوههم، وأهل الطريق.. 
سأتذكر نوعًا من الحجيج النيجيري الذين 
في  السودان  عبر  مكة  يقصدون  كانوا 
المنصرم،  القرن  من  األربعينيات  نهاية 
متاعهم  يحملون  األق���دام،  على  مشيًا 
على  أوالدهم  ويتركون  رؤوسهم،  فوق 
واستحياء  بخجل  يدقونها  بيوت  أبواب 
مثل بيتنا في مدينة واد مدني السودانية 
بها  يعمل  كان  التي  بالكنيسة  والملحق 
كبير  واجهتها صليب  على  المعلق  أبي، 
ال تخطئه األعين حتى الكليلة.. يطلبون 
لم  الذي  »بالولد«  يحتفظا  أن  والدّي  من 
يبلغ العاشرة بعد،هزيل الجسد ضعيف 
عليه  خوفًا  بيتنا  في  البنيان،»أمانة« 

 الرضى عن النفس
»الرضى  م��ب��دأ  ف��ي  ق��ل��ي��اًل  لنتأمل 
من  »للنفس«  يقدم  وك��م  النفس«،  عن 
من  قريبًا  القلق،  عن  بعيدًا  بال،  راحة 
أقصد  ال  بالطبع  الصوفي..وأنا  التحقق 
المضاربين في البورصة الذين يكسبون 
وال  مقامرة،  حظ  ضربة  في  الماليين 
أمامه،  تنهار  ضحيته  يرى  الذي  الجالد 
يرضي  ال  ال��ذي  الطموح  الشخص  وال 
طموحه سوى أن يكون »األول« دائمًا.. 
النائي  حاله  الكاف  بالقانع  أعني  لكن 
بذاته عن الصغائر المبتعد عن التضارب 
ال  منفعة  على  ب��األك��ت��اف  وال��م��زاح��م��ة 
يستحقها.. هم ما أعنيهم من صنف نادر 

من البشر..
السودان،  ميالدي؛  موطن  بالد  في 
»الفقير«  لقب  الزاهد  على  يطلقون  كانوا 
و»أبو خرقة« تعبيرًا عن ثيابه المتهرئة..

في  يسيرون  م��أخ��وذًا  أشاهدهم  وكنت 
صفيحي  »إبريقًا«  حملوا  وقد  الطرقات 
منه  يتوضأون  يملؤونه،  ماء  يشحذون 
فوق  المسابح  علقوا  ويشربون..وقد 
من  شنطة  رؤوسهم  على  ص��دوره��م.. 
فيها  يضعون  صدئة،  قديمة  الصفيح 
متعلقاتهم.. يجلسون في ظالل األشجار 
والجدران ساعة الهجير، يمدون قرعة من 
ويتمددون  أمامهم  مجوفة  الشجر  لحاء 
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فها  مبتهجًا،  فرحًا  ذراعه  تأبطت  لكني 
في  يسيران  ابنه  يتساند على  أب  نحن؛ 
لكنه  شيء  في  هو  تعنيه  ال  »مظاهرة« 

يعلم أنها تعنيني كثيرًا.. 
قلقي،  واخ��ت��ف��ى  ت��ع��ب��ي،  ان�����زاح 

وواصلنا سيرنا هكذا.. 

سعادة االكتشافات الخطرة 
ميالن  برواية  وانبهروا  قرؤوا  الذين 
غير  العربي  بعنوانها  األشهر  كونديرا 
المحتملة«  غير  الكائن  »خفة  الدقيق 
الال  واألدق حسب ترجمتي هو »الوجود 
محتمل للخفة« وفي تأويلي فإن الوجود 
السديم  هو  محتملة  الال  بخفته  هو  هنا 
الذي أشار إليه فالسفة اإلغريق قديمًا.. 
حينئذ تتكشف للقارئ العالقة بين المتن 

والعنوان«
إنه مثل »بطل« فيلم أوديسا الفضاء 
»تاه«  الذي  كوبرنيك  ستانلي  للمخرج 

في الفضاء..
كما  يثير شفقتك،  الكونديري  البطل 
ال��دؤوب  بحثه  ف��ي  معه  تماهيك  يثير 
لبلده  االشتراكي  الفضاء  سديم  داخ��ل 
تشيكوسلوفاكيا، عن الحرية. ويظن أنه 
باعتبارهن  النساء،  أجساد  في  واجدها 
مثل  لكنه  »ملموسة«..  مادية  حقيقة 
فيظنه  السراب  يرى  الصحراء  التائه في 

ماء)!(
البطل  مع  القارئ  تماهي  في  هكذا.. 
سعيًا  داخله  يكتشف  سوف  الكونديري 
في  السعادة،  يظنه  ما  عن  البحث  في 
يقين،  ثبات  وال  فيه  طمأنينة  ال  عالم 
بحث  وهو  داخليًا،  إذن،  البحث  فيكون 
األغلب  وفي  دليل..  وال  بوصلة  ب��دون 
أبواب  مثل  زائفة«  »أب��واب  إلى  ي��ؤدي 
من  لحفظها  الزائفة  الفرعونية  المقابر 

اللصوص. 
»الكم«  في  ليست  السعادة  أن  أعرف 
تأتي  قطرات  وإنها  »الكيف«،  في  لكن 
إنها  شهورًا..  وتختفي  يومًا  بالصدفة 
العطر،  خالصة  مثل  مقطرة  ق��ط��رات 
تضع نقطة على يدك وتبقى عالقة أمدًا.. 
تسع  لم  وإذ  راوغتك،  إليها  سعيت  إذا 

إليها باغتتك..
كان – وما يزال - العديد من الزمالء 
واألص���دق���اء ي��ق��ل��ق��ون ع��ل��ى أوالده����م 

عبر  الثوري  الميدان  في  »المصريين« 
مصر، يتعرضون لما يتعرض له ماليين 
المتظاهرين، من قتل عشوائي ووحشي، 
رغم  التظاهر  من  يمنعوهم  لم  لكنهم 
خوفهم على حياتهم الغضة، وقالوا إنهم 

رغم قلقهم »فرحوا«.
هناك تترك العائالت أبناءها »أمانة« 

في الميدان.
»هذه  وارت��ب��اك:  بفخر  ويعترفون 
س���ع���ادة ل��ه��ا م����ذاق م��خ��ت��ل��ف ع���ن كل 

)السعادات( التي مررنا بها من قبل«..
»السعادة« التي أشرت إليها- هنا - ال 
عالقة لها بالتحقق، بل موصولة بالخطر 
المؤكد، يشعلها من طرفيها قطبان: سالب 
ومذاقها  خصوصيتها  سر  هذا  وموجب، 
الحريف الخاص )!( فهي تقترب من حال 
المسلمين  النيجيريين  الحجيج  أولئك 
المتوجهين إلى بيت اهلل وفي سبيل اهلل ؛ 
ينفصلون عن أوالدهم عبر الدرب الطويل 
هلل، يتركونهم في بيوت الغرباء »أمانة«. 

وقد يعودون أو ال يعودون.. 
العائالت  تترك  مصر،  ميادين  وفي 
حافظ  »ال��ح��اف��ظ«؛  عند  أمانة  أبناءها 
إلى  يردها  سوف  ال��ذي  فهو  األم��ان��ات؛ 

أهلها متى شاء...

شخصنة السعادة 
ثمة سعادة »شخصية« تفاجئ أولئك 
ويؤلفون  وي��رس��م��ون  يكتبون  ال��ذي��ن 
ما  يستقبل  م��ن  يعرفون  ال  موسيقى 
بوجود  ح��ت��ى  يهتمون  وال  أب��دع��وه، 
معظم  إبداعاتهم،  يدسون  مستقبل.. 
نشرًا  يرغبون  ال  أضابيرهم  الوقت،في 
من  خاصة  حالة  س��وى  عمومية؛  وال 
!  ال يتذوقها سوى من  الداخلي  الرضى 
المصفاة،  المقطرة  قطراتها  عليه  هطلت 
تلسعهم  والسلوى،  المن  مثل  الضنينة، 
وتطمئن  وت��ب��ه��ج  تطهرهم  ك��ال��ج��م��ر، 

أرواحهم القلقة..
هذه سعادة بعض من ابتلتهم األقدار 
الثقيلة  األمانة  ه��ذه  لحمل  باختيارهم 
في  بها  يمشون  كواهلهم  على  يضعونها 
خطى حتى نهاياتهم الغامضة األكيدة)!( 

 يتعثرون، في خطى ُكتبت عليهم. 
برومثيوس  ق��رر  التي  األمانة  ه��ذه 
سارق النار أن يسلمها إلى البشر.. لعله 

بالسعادة  شعر  األسطورية  لحظته  في 
وهو يرى أول البشر يتأمل اللهب مندهشًا 

قافزًا من الفرح، عابدًا له.
األسطوري  السارق  يقضي  وسوف 
يحين  حتى  اإللهي  عقابه  متحماًل  أم��دًا 

وقت إنقاذه..
باإلبداع-  األقدار  ابتلتنا  من   - ونحن 
للبشر،  نهبها  التنين،  من  النار  نسرق 
ال نبغي جزاء وال شكورًا بل في األغلب 

ننال عقابًا.. 
البطل  هناءة  تشابه  سعادة  لكنها 
الال  »ال��وج��ود  ف��ي  المقيم  ال��ك��ون��دي��ري 

محتمل للخفة«..
ع��ن سدرة  ب��اح��ث��ًا  ال��س��دي��م  ف��ي  أي 

المنتهى !
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ال���ذات«، تضع  في خانة »مس���اعدة 
»أم���ازون«، عمالق���ة الكت���ب األميركية، 
118894 نتيج���ة، م���ن كت���ب بوس���ائط 
عدي���دة، ورقي���ة والكترونية وس���ماعية 

وخالفها.
أقل من مئة وعشرين ألف كتاب بقليل 
من الكتب التي يفترض أن تس���اعدك، أو 
تدلك إلى طرق تحس���ين ذات���ك، في كل 
وأي تفصي���ل قد يخطر ل���ك، من طريقة 
اكتس���اب األصدقاء، إلى اكتساب ماليين 
ال���دوالرات، وبالطب���ع وقب���ل كل ه���ذا: 

اكتساب ذاتك. وهي المهمة األصعب.   
رقم مذهل ي���دّل على صناعة ضخمة 
ت���وازي أنواع »الصناع���ات« األخرى من 

الكتب، أدبية وعلمية ودينية وغيرها.
وهي بالطبع من الصناعات الخفيفة 
والش���عبية الت���ي تجيد اللع���ب على كل 
المش���اعر. ليس���ت بحاج���ة إال إلى قارئ 
غي���ر راٍض ع���ن ذاته، ن���ادم على ماٍض 
يظنه ضاع بال إنجازات حقيقية. ال يجيد 
التعام���ل مع حاضره. يجد نفس���ه عاجزًا 
أم���ام سلس���لة م���ن التعقيدات الش���بيهة 
بسالس���ل ش���يفة الحمض النووي التي 
ننظ���ر إليها ف���ي الصور وال نع���رف لها 
حرف���ًا من ط���رف. وهي تعقي���دات لنقل 
إنها تواجهنا م���ا إن نفتح أعيننا صباحًا 

ويصفعن���ا ألم الرقب���ة، ث���م ترافقنا إلى 
م���رآة الحمام، حي���ث الس���اعات الرملية 
ألعمارنا تس���كب رمل شبابنا بال هوادة، 
وتجلس معنا إلى الطاولة لتحس���ب معنا 
فواتيرنا وأقساطنا، المدفوعة منها وغير 
المدفوعة. وتناقش���نا في هواجسنا على 
صحتنا بينما ندخ���ن أو نتناول األطعمة 
الغني���ة بالدهون المش���بعة ال نس���تطيع 
االفت���راق عنها. وتغمرنا بمش���اعر الذنب 
م���ع كل تصرف خاط���ئ نتصرفه مع كل 
وأي آخر، من الرئيس إلى المرؤوس إلى 

العابر صدفة على الرصيف.
تعقي���دات تتدخ���ل ف���ي صورنا عن 
ذواتنا، حيث من المستحيل أن نجد واحدًا 
منا ممتن���ًا تمام���ًا لهذه الص���ورة، بينما 
األغلبية منا، نس���وة ورجااًل، ثالثينيين 
ه���ذه  م���ع  يتعايش���ون  وأربعينيي���ن، 
التعقي���دات تعايش الطيور مع أقفاصها، 
ف���ال مجال لله���رب منه���ا، وال مناص من 
رؤية قضبانها منتصبة دائمًا أمام األعين 

تذكر بواقع الحال.
هذه الطبقة الهش���ة من البش���ر التي 
تلف الكوكب بصفتها الطبقى الوس���طى، 
ه���ي الت���ي تعيش في قف���ص حاضرها، 
وله���ا هام���ش م���ن الت���رف ب���أن تحل���م 
بمس���تقبل أفضل، ما دام لها وقت للتفكير 

في حيواتها، وفي تطوير هذه الحيوات. 
إنها الصفحة البيضاء الجديدة التي غالبًا 
م���ا نحلم بفتحه���ا،  ونجد أكث���ر من مئة 
وعشرين ألف كتاب كل واحد منه يرى أن 
يعلمنا على طريقته كيف سنفتحها. وهي 
كت���ب تدعي أنه���ا ببضع���ة دوالرات ثمنًا 
لها، يمكنه���ا أن توصلك إل���ى: النجاح. 
الس���عادة. الثقة بالنفس. اإلبداع.. وقس 

على ذلك.
وألن القارئ اآلتي إلى مثل هذه الكتب 
هو في األص���ل هارب م���ن التعقيد، فلن 
يجد في كتب مس���اعدة الذات إال السهولة 

والبساطة.. والتسطيح.
األغلفة تحم���ل  إما مش���اهد طبيعية 
ثالثيني���ة  وج���وه  غالب���ًا  أو  حالم���ة، 
وأربعيني���ة )تماث���ل أعمار الفئ���ة األكثر 
اس���تهالكًا على األرجح( لنس���وة ورجال 
ما زالوا يتمتعون بجمال باهر وبأس���نان 
ناصع���ة البياض تفرج عنها ابتس���امات 
عريضة. من أين لهؤالء كل هذه السعادة؟ 

هنا يأتي دور العناوين.
اللعبة األكثر انتشارًا في عناوين هذه 
الكتب هي التالية: طرح س���ؤال وجودي 
هائل، مثل: كيف تغّي���ر حياتك، مقرونًا 
بعدد محدد م���ن الخطوات، التي نادرًا ما 

تقفز عن عشرة.

وصفات سحرية
كيف تغير حياتك في خطوات؟!

جهاد بزي - بريوت
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أرب���ع  ف���ي  تغّي���ر حيات���ك  »كي���ف 
خط���وات؟«. »الع���ادات الس���بع للن���اس 
البالغ���ي التأثير  )واحد م���ن أكثر الكتب 
مبيعًا وانتش���ارًا وش���هرة ف���ي خانته(. 
»حقق أي شيء في سنة واحدة«. »أسرار 
النج���اح. ثماني خطوات كالس���يكية في 

مساعدة الذات غيرت حياة الماليين«.
الكت���اب يخاطب���ك ش���خصيًا. يوجه 
س���ؤاله إلي���ك، أن���ت بالتحدي���د، حامله 
بالصدف���ة في المكتبة، كأن���ه يعرفك من 
بين المليارات الستة على سطح الكوكب. 
وه���و يحدثك بال أي تكّل���ف، ما دام على 
معرفة شخصية بك. ويعرف كل مشاكلك 
وهو مس���تعد، بخطوات أرب���ع فقط، أن 
يجعلك شخصًا جديدًا. عليك فقط، فقط، 

أن تبتاع الكتاب.
الخطوة األولى لالنقالب الشامل في 
حياتك تبدأ بهذه النصيحة: فّكر بإيجابية. 
وهي نصيحة، ما لم تقترن بضوابط لهذا 
النوع من التفكير، فاألرجح أنها س���تقود 
م���ن يطبقها إلى حال ال يحس���د عليها من 
البالهة. ك���م يمكن عاطاًل ع���ن العمل أن 
يبق���ى إيجابي���ًا مث���اًل؟ وكم يمك���ن حياة 
زوجية منهارة أن تستمر إذا فكر طرفاها 
إيجابيًا، وكم يمكن موظف بنك أن يكون 
إيجابيًا في تعاطيه مع رب عمل ال يطاق، 
والموظف عاجز عن االستقالة ألن سوق  
العمل شبه مغلق ولديه ثالثة أوالد  عليه 
مس���ؤوليتهم من األلف إل���ى الياء؟ ال أحد 
يدري. المهم أن يكون القارئ إيجابيًا. وال 
بأس أحيانًا من خمس دقائق يختلي فيها 
الواحد بنفس���ه وينظر إل���ى األفق ويحلم 
في األش���ياء الجميلة الت���ي حصلت أو قد 

تحصل له. ال بأس بأحالم اليقظة!
الخطوة الثانية في هذه الكتب، بعامة: 
نظم وقت���ك وأولوياتك. قبل توجيه هذه 
النصيحة، غالبًا ما تقام في الكتاب حفلة 
جلد للقارئ: أنت تعيش كل هذه الضغوط 
ألنك غير منظم، وألنك تؤجل عمل اليوم 
إلى  الغد، وتراكم أعمالك ومشاكلك.. وال 
تتعاطى بإيجابية مع مشاكلك. وتضخم 
األمور الصغيرة التافهة. يجلد الواحد هنا 
على ما يفعله الجمي���ع. ويصير بانتظار 
الحل الذي يس���قط عليه كالس���حر: نظم 
وقتك. اجل���ب دفترًا ورتب فيه األولويات 

به���ذه الطريق���ة أو تل���ك )مئ���ات الطرق 
المختلف���ة(، وضع خطة لما تريد إنجازه 
هذا الشهر. والصق نسخة من خطتك على 
الثالجة. وأخ���رى في هاتف���ك الخلوي. 
وثالثة بالقرب من السرير في غرفة النوم 
)...(. وتصاب بالحماس���ة وتبتاع ش���به 
مجموعة جديدة من القرطاسية الالمعة، 
ظانًا بأن الحياة الجديدة لم يكن ينقصها 
إال أقالم الرصاص المبرية جيدًا  وأوراق 
مالحظات ملونة الصقة ش���ديدة اللطف. 

ثم تضع خطة من نوع:
هذا الشهر )حزيران(:

أتسجل في ناد رياضي.
أشتري جهاز كمبيوتر جديدًا.

آخ���ذ صفوفًا في الرس���م ك���ي أصير 
الرسام الذي لطالما حلمت بأن أكونه.

أج���دد عالقاتي المقطوع���ة بأصدقاء 
الجامعة.

أتأمل لس���اعتين يوميًا عند ش���اطئ 
البحر.

أقلع عن التدخين وأخفف القهوة.
أنفذ القرارات الس���تة أعاله هذا الشهر 

وال أتلكأ قط.
وبم���ا أننا نعلم جميع���ًا أنك لن تنفذ 
بندًا واحدًا من هذه الالئحة، وأن تأجيلها 
س���يراكم الذن���ب فيك ش���هرًا بعد ش���هر، 
فعلى األرجح أنك ستؤجل متابعة قراءة 
الكتاب، وستركنه بانتظار أن تنطلق في 
تنفي���ذ الالئحة المس���تحيلة، ألنك أصاًل 
لم تص���ل إل���ى الخطوة حي���ث ينصحك 
الكت���اب  أال تضع قرارات من المس���تحيل 
علي���ك أن تنفذه���ا كله���ا دفع���ة واحدة، 
وأنه ربما سينصحك بأن تتواضع قلياًل 
ف���ي أحالم���ك، وأال تضع نفس���ك تحت 
الضغ���وط، وأن هناك ما ال يمكن تغييره 
في حياتك. وهذا ما كنت تعرفه تمامًا قبل 
أن تشتري الكتاب وقد غشك غالفه إذ قال 
غالفه إذ قال لك إن كل وأي تغيير ممكن، 

بأقل عدد من الخطوات.
وبما أن خطة تغيير الحياة في أربع 
خطوات ستفش���ل فش���اًل ذريع���ًا، وبما 
أنك ل���ن ترمي الكتاب ك���ي ال تحمل ذنبًا 
آخر ف���وق ذنوبك، فس���يختفي، تلقائيًا 
بين الكتب األخ���رى، أو بالقرب من اآللة 
الرياضية التي نصحك بشرائها وها هي 

تنتصب عائقًا في طريقك إلى س���ريرك، 
مختبئة تحت الثي���اب، تنتظر منك قرارًا 

مؤجاًل برميها.. ككل قراراتك المؤجلة.
وس���يمضي الوقت قبل أن تقرر للمرة 
الخامس���ة، أن تفتح صفح���ة جديدة في 
حياتك، م���ا إن تلتقي كتابًا عنوانه بمثل 
هذا السوء: »كيف تصير وتبقى مليونيرًا 
في خطوة واحدة فقط؟« وال تنتبه للحظة 
إل���ى ابتذال العنوان، فتش���تريه من دون 
أن تتصفحه، كي ال تترك مجااًل لنفس���ك 
بأن تغّي���ر رأيك فيه. ثم تذهب إلى البيت 
وتصن���ع القه���وة وتجلس إلى كرس���ي 
القراءة لتفت���ح الصفحة األول���ى وتقرأ: 

الخطوة هي: فّكر بإيجابية.
الدائرة المفرغ���ة إذن. وال أحد يدري 
الجيد من الس���يئ ف���ي ه���ذه الكتب، وال 
أح���د يعرف كيف يصل إل���ى الكتاب الذي 
قد يناس���به حقًا من بينها. هو عالم شديد 
االتساع،  وقد يمضي الفرد عمرًا في قراءة 
هذا الن���وع من الكتابة ال���ذي ال ينفع في 
ش���يء إال في تعميق المخ���اوف الداخلية 
وإب���داع حل يتيم لها كلها ه���و المزيد من 
االس���تهالك الذي ليس للمواطن العالمي 
الحدي���ث، إذا صحت ه���ذه الصفة، غيره 

لتبديد مخاوف ال تبديد لها.
االس���تهالك أواًل وأخي���رًا، ب���دءًا من 
ابتي���اع الكتاب. األكي���د أن حظوظ بعض 
المؤلفي���ن ه���ي الت���ي س���تتغير، وه���م 
يصيب���ون الش���هرة والم���ال مع���ًا، بينما 
كتبهم تتفوق ف���ي مبيعاتها على مؤلفات 
اجتماعية ونفس���ية تتعاط���ى بعلمية مع 
هذه المس���ائل، وتحاول تقديم فهم أعمق 
للمشاكل التي يعانيها الواحد منا، وكيفية 
تأقلم���ه مع حياته كما ه���ي، بال أوهام، 
وبال أوهام يقظة، وبال تفاهة الخطوات 
القليلة التي تقلب الدنيا رأسًا على عقب.. 

وتفتح الصفحات الجديدة.
وأمام المكتبة المهولة من الكتب التي 
تقدم النصائ���ح، يمكن القارئ أن يصغي 
إلى صوت���ه الداخلي الخ���اص، يقدم له 
نصيحة ب���ال أي مقابل، ال بل هي مربحة 

ماديًا: ال تشتر أيًا من هذه الكتب.
عندها، س���يكون قد فك���ر إيجابيًا من 
تلقاء نفس���ه، وبال جميل كاتب ليس لديه 

إال هذه العبارة ليقولها له.
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شو،  للتوك  برنامج  في  تراه  لن 
والمعارك  الثورة  في  رأيه  ولن تسمع 
ولن  استراتيجي،  كخبير  والسياسة 
تجلس أمامه لساعات طويلة وحلقات 
ممتدة باعتباره صاحب تجربة وشاهدًا 
المصريون  يقول  وكما  الثورة،  على 
في اللهجة العامية »آخرك تشتري منه 
بأية  تعرف  ولن  تفاح«،  كيلو  أتنين 
طريقة أنك تقف أمام أحد صناع الثورة 
وأحد المشاركين فيها منذ يومها األول.

الفاكهة  ما كان لمحمد بيومي بائع 
تقرأ  أو  اآلن  تراه  أن  الفيلسوف 
عند  إال  المجتمع  يراهم  ال  فمثله  عنه، 
األعناق  على  حملهم  أو  استشهادهم 
وحدها  مكلومين،  دامين  مصابين 
إلى  التعرف  إلى  قادتني  المصادفة 
محمد مدبولي، كان يتكلم متحمسًا عن 
الثورة وأحداثها على إحدى مقاهي حي 
المطرية، ظننت في بادئ األمر أنه أحد 
أنفسهم  إلى  ينسبون  الذين  المدعين 
نبرة صوته  لكن  الثورة،  أفضااًل على 
التي تغيرت أثناء حكيه ألحد المواقف، 
كانت  لو  كما  بدت  التي  عينيه  ونظرة 
حيث  هناك  يحكى  الذي  المشهد  ترى 
بالدماء  مضرجًا  التحرير  ميدان  يوجد 

ومندى بالدموع ومحتقنًا بالنشوة.

مالمحه  أرى  كنت  بالغة  بصعوبة 
التي  يده  خلف  وتغيب  تظهر  وهي 
من  بالقرب  بالغ  بحسم  كثيرًا  يحركها 
وجهه، كان يحكي فيغيب عني وجهه، 
مكان  أعرف  حيث  هناك  إلى  وأذهب 
الحكي كما أعرف وجهي تمامًا، مالمحه 
ومالبسه  الخشنة  ويده  »الشقيانة« 
البسيطة تدل عليه، هو أحد الكادحين 
الثورة  قبل  كانوا  الذين  المطحونين 
مهمشين، ثم أصبحوا أسياد السياسة 
كانت  االنتخابات،  صناديق  ومعمري 
حكايته طريفة ومؤلمة وموحية ومآلنة 
بالتفاصيل التي تجبرك على تصديقها 
والتفاعل معها.اعتبرت حكايته صورة 
وروح  الميدان  وناس  للميدان  حية 
الميدان، وفور انتهائه من حكيها وددت 
الفاكهة هو  بائع  بيومي  كان محمد  لو 
المتحدث الرسمي باسم الثورة، ولمن 

هذه الروح خلق هذا المسمى.

تقريبًا  وهو  جمعة  اليوم  كان 
التنحي،  جمعة  سبقت  التي  الجمعة 
المسجد  إلى  الذهاب  أردت  وحينما 
ألصلي تآمر عليَّ أبنائي، وأخفوا عنى 
ليمنعوني  الشتوية  ومالبسي  حذائي 

من النزول إلى ميدان التحرير، قلت لهم 
إني سأصلي في جامع قريب وسأعود، 
لكنهم لم يصدقوني، كانوا خائفين من 
أن يصيبني مكروه في الميدان من كثرة 
واضطررت  للتليفزيون،  متابعتهم 
إلى  أذهب  وأن  رغبتهم  على  أنزل  أن 
الجامع ب� »شبشب بالستيكي« وقميص 
أني  وجدت  وبالفعل  خفيف،  صيفي 
تأخرت عن صالة الجمعة في الميدان، 
فصليت في جامع قريب، لكني وجدت 
بسرعة  وأخرج  صالتي  أنهي  نفسي 
البقية  أللحق  الميدان،  إلى  متجهًا 

الباقية من اليوم.

عينه  فتضيء  مدبولي  يحكي 
ويستريح قلبه، يقول وقد شعر بلسعة 
برد يناير في جسده: كان اليوم حافاًل، 
الليل  وفي  آخره،  على  الميدان  وامتأل 
لم  تعرف  كما  وأنا  قارصًا،  البرد  كان 
النوم  غلبني  له، وحينما  مستعدًا  أكن 
تجمدت أطرافي، وليس في قدمي حذاء 
أحضرت  يستره،  ما  جسدي  على  وال 
الميدان  في  وجدتها  ورقية  لفافات 
قلياًل  تدفئها  لعلها  قدمي  حول  ولففتها 
األمر ربطت على  يفلح  لم  ولما  ألنام، 
قدمي أكياس نايلون لكي تمنع اختراق 
وأنا  الليل  لقدمي، طوال  البارد  الهواء 
عيني،  غفت  ولوهلة  أدفأ،  أن  أحوال 
ثم سمعت آذان الفجر يصدح في جامع 
غفوتي  من  استقمت  ولما  مكرم،  عمر 
بجواري،  ينام  صغيرًا  شابًا  وجدت 
كان منكمشًا ووحيدًا، يستدفئ بأنفاسه 
برودة  من  عانيته  ما  نسيت  فحسب، 
إلى  ونظرت  العراء  في  والنوم  الجو 
هذا  بحق  رب  يا  ودعوت:  المسجد 
لينصر  وجاء  بيته  ترك  الذي  الشاب 
فينا  تشمت  وال  رب  يا  انصرنا  بلده، 

مبارك ومن معه.

لكن حياءه يمنعه  يضحك مدبولي 
يقدم  فتراه  االبتسامة  استكمال  من 
أقسم  لي:  يقول  شفة،  ويؤخر  شفة 
لك وقتها تأكدت من أننا سننتصر على 
ممكن  »مش  وقلت:  معه،  ومن  مبارك 
ده«  زي  الورد  زي  شاب  يكسف  ربنا 

محمد بيومي

ال يحلم بالجنة

وائل ال�سمري - القاهرة
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رأيت  يملؤه:  واألسى  مدبولي  يقول 
شبابًا في الميدان لم أكن أحلم بأن أرى 
مثلهم في الجنة، ذات يوم كنت أجلس 
تتوسط  التي  الدائرية  الحديقة  بجوار 
على  شابًا  فوجدت  »الصينية«  الميدان 
أبواب العشرينيات، تسكن وجهه بقع 
من  فتأكدت  فيها  حدقت  داكنة،  حمراء 
الخرطوش،  طلقات  من  إصابات  أنها 
وحينما اقتربت منه وتحدثنا رأيت الكثير 
من الطلقات حول عينيه وفي جفونه، 
اهتمامي بوجهه وشرودي  ولما الحظ 
عن كالمه بتأمل هذه اإلصابات قال لي: 
مبيموتش،  الرصاص  محمد،  عم  »يا 
العظيم  واهلل  مبيعميش،  والخرطوش 

لنفضل أحياء لحد ما ننتصر«. 

التي  الحالة  يحكي محمد وقد تمثل 
لماذا  أعرف  ال  فيقول:  تمامًا  يحكيها 

اهلل  قال  الذي  يحيى،  اهلل  نبي  تذكرت 
لنفسي  وقلت  حيا«  »سيبعث  إنه  عنه 
عشنا  ولو  أحياء،  فسنكون  متنا  لو 
وانتصرنا سنكون أحياء، وهذا الشاب 
ولم  عينه  إلى  الرصاص  وصل  الذي 
وأننا  يحمينا  اهلل  أن  دليل على  يفقأها 
اهلل  وأن  الصحيح  الطريق  على  نسير 

كتب لبلدنا الحياة.

يقول محمد: كنت أمكث في الميدان 
ألبدل  بيتي  إلى  أذهب  ثم  أيام،  ثالثة 
من  عائد  وأنا  يوم  وذات  مالبسي، 
الميدان فقدت بطاقتي الشخصية، وكان 
هذا األمر كفياًل بأن يحرمني من دخول 
الميدان ألن الدخول وقتها كان بالبطاقة 
الشخصية، ولكني أمام إصراري على 
الدخول وافقت اللجان الشعبية المحيطة 
الليلة  وتلك  دخولي،  على  بالميدان 
المتواجدين  وأحد  بيني  مشادة  حدثت 

ليفض  الميدان  أمن  وأتى  الميدان  في 
االشتباك، وطلب أحدهم مني أن أبرز 
معي  يجد  لم  ولما  الشخصية  تحقيق 
رجل  إلى  اصطحبني  هويتي  يثبت  ما 
كان يجلس بجوار خيمة الدكتور محمد 
هذا  حدثني  اإلخوان«  »بتاع  البلتاجي 
الرجل بعجرفة وتكبر لما وجد مالبسي 
»على قد الحال« وحينها فقدت صوابي 
فأنا  تحتقرني  كنت  إن  له،  وقلت 
ألخدم  هنا  أنا  األقل  على  منك،  أفضل 
بلدي فقط، بينما أن تجلس هنا وأنت 
أو منصب بعد رحيل  طامع في وزارة 
مبارك، ولم أدر بنفسي إال وأنا أقول: 
الناس  من  ألني  ملكي  الثورة  »هذه 

المطحونة«.

محمد غاضب من المجلس العسكري 
فلول  ترشح  من  االستياء  أشد  وفي 
البرلمانية  لالنتخابات  الوطني  الحزب 
ينزل  لم  ذلك  برغم  لكنه  والرئاسية، 
التحرير بعد التنحي مطلقًا، ولم يشارك 
خاضه  اعتصام  أو  مظاهرة  أي  في 
الثوار، ويعلل ذلك بالسعي وراء لقمة 
العيش خاصة أنه ال يملك مصدر رزق 
كثيرًا،  يترك عمله  أن  يقدر  ثابت، وال 
ويقول: البركة في الشباب، »أنا متأكد 
من أن الثورة هتعيش عشان دي مش 
باستنكار،  متسائاًل  حرام«  بنت  ثورة 
على  وُهّما  اليهود  نصر  ربنا  كان  إذا 
باطل عشان ُهّما بس مؤمنين بفكرتهم، 
زي  اللي  شبابنا  هينصر  مش  يبقى 

الورد ده؟

فيرد:  للميدان؟  تشتق  أم  أسأله: 
العيش  أكل  لكن  طبعًا،  له  اشتقت 
ُمّر، أس�أله: ألم تلتقط لنفسك صورة 
إنكار  اسمها  فيه حاجة  فيرد:  للذكرى؟ 
لكن أوالدي  الصور،  أنا ال أحب  ذات، 
على  من  فيه  ظهرت  بفيديو  لي  أتوا 
موقع اليوتيوب على اإلنترنت في يوم 
حينما  آلخر  حين  ومن  الغضب  جمعة 
الفيديو،  هذا  أشاهد  للميدان  أشتاق 
أسأله: لن تنزل الميدان مطلقًا؟ فيقول: 
أن يفوز  في حالة واحدة فقط.. وهي 

أحد »الفلول« في انتخابات الرئاسة.
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�ضحك وجد

ستفانو بيني 

األسعد؟  هي  ساعة  حياتك  في  القارئ،  عزيزي  توجد،  هل 
العثور  المستحيل  من  بأن  أصارحك  حين  َأَمَلك  أخيِّب  ربما 
عليها في متاهات الزمن اإلنساني. وسوف أبرهن على صدق 

ما أقول.
إذا كانت هذه الساعة تنتمي إلى الماضي، فهي ال توجد. ألننا 
ال نستطيع أن نتوقع ما إذا كانت هناك ساعة أجمل قد تأتي 
في المستقبل. وحتى لو كنا نعيش حياة ساكنة وفي الظل، 
فلن نستطيع استبعاد أن يأتي ذات يوم نور يضيئها.  فضاًل 
وتختلط  أفكارنا  تختل  الماضي  نتذكر  عندما  فإننا  هذا  عن 
وتضطرب. يمكن أن توجد مع الساعة التي نعيشها ونعتبرها 
ذكراها،  فقدنا  جمااًل،  أكثر  مختبئة  أخرى  ساعة  أسعد، 

وسوف تعود فجأة إلى الذاكرة.
ال نستطيع أن نجد هذه الساعة في الحاضر. فالحاضر يجري 
المسافات  األفكار  من  ينزع  ويمضي،  منا،  ويهرب  سريعًا، 
أنها  بيد  سعيدة،  اللحظة  هذه  إن  نقول  أن  نستطيع  كلها. 
ظل  هي  أخرى،  لحظة  علينا  وتخيم  تتالشى  ما  سرعان 
لمشنقة يظهر في الشمس.  ليس لدينا مقياس يمكن أن يخبرنا 
أكثر تعاسة على  الساعة  الساعة األسعد، فزمن  أننا نعيش 
نحو غير محدود من زمن قلوبنا. قد يقول قائل وهو يصف 
الحال الذي تعيش فيه لحظيًا إن هذه الساعة هي األسعد في 
حياتك، ولكنه ال شك لم يصب صلب الحقيقة، فاألمر نفسه 
الذي يخبرنا به يدخلنا بالفعل إلى حالة الندم، إلى فكرة أن 

هذه الساعة سوف تتالشى، وأننا في سبيلنا ألن نفقدها. 
في  الساعة  هذه  مثل  على  نعثر  أن  بالتأكيد  نستطيع  ال 
مستقبلنا. ال نستطيع أن نتوقع بطريقة تتسم بالمصداقية كل 
قادم، من نقمة أو نعمة.  نعرف جيدًا أن كل حرب قد تنتهي 
يحمل  مرض  كل  وأن  السالم،  استعادة  بإعالن  أو  بموتنا 
معه الشفاء أو يحمل مزيدًا من المعاناة، وكل ليلة في السفر 

المجروح  القلب  في  فيه.  نبيت  فندقًا  أو  عاصفة  إلينا  تحمل 
أيضًا هناك أمل في ساعة سعادة تتجاوز كل الساعات التي 

عشناها، وتجعلنا ننسى كل ألم. 
ال أحد يستطيع أن يعثر على هذه الساعة، وربما لهذا يراها 
البشر خارج الحياة: في فردوس، أو فيما يعجز اللسان عن 
وصفه في مكان آخر.  بيد أن هذا األمل ال يمكنه أن يستبعد أن 
الساعة األسعد تحتفظ لنا بها الحياة الدنيا. فلم يحدث أن عاد 
لكي  وتخيلها،  تصورها  أشكال  بكل  اآلخرة  الحياة  من  أحد 
يصف لنا ما رآه، ولكي يخبرنا ما إذا كان قد عثر على الساعة 
إال  نعرف  ال  المسيح  عن  الحياة. حتى  نطاق  األسعد خارج 
الصليب. ولم يخبرنا أحد عن  الرهيبة، ساعة  أكثر ساعاته 
ساعاته األسعد. ليس هناك ما يمكن أن يكشف لنا هذا السر، 
وإنما فقط األمل فيها، يهمس إلينا به الكتاب المقدس ورجال 

الدين الذين ال يستطيعون اختراع شيء ال يعرفونه. 
وساعتي؟ تتقافز ساعات كثيرة على ذهني، تطالب بحقها في 
أن تكون الساعة األسعد: إحدى العصاري في فناء البيت مع 
جدي حين يقرأ لي كتابًا شديد الجمال، القبلة األولى في قطار 
يجري نحو الجنوب، الهواء المعطر بزهر التليو وأنا أخرج 
عبرته  الشمس  لدوار  حقل  مرض،  طول  بعد  مستشفى  من 
إذا كانت هي  بتردد عما  الساعات كلها تسأل  ابني. هذه  مع 
األسعد، ولكنني أعرف جيدًا أنني أستطيع تذكرها، ولكنني 

ال أستطيع أن أختار منها واحدة. 
ال تظن أيها المسافر أن هذه المتاهة المعقدة يمكنها أن تحطم 
كل فرحة ماضية، أو حاضرة، أو مستقبلة، وتخلطها كلها 
كمرآة،  تعكس،  أن  فقط  أريدك  حتمية.  للحظة  انتظارًا 
الساعة،  هذه  بمثابة  لك  بالنسبة  كانت  التي  كلها  الساعات 
ليس لغرض تدريب الذاكرة، أو لغاية أدبية. ولكن لكي تعثر 

في حياتك على سعادة أكثر من كل ما حصلت عليه.

أسعد الساعات
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كيف يعيش اإلنسان إذا ما فقد ثالثًا 
من حواسه، السمع والبصر والكالم؟

من  حسن  السيد  محمود  شريف 
مصر، هو حالة فريدة تتحدى الظروف، 
مكابدة  في  دروسًا  لألحياء  ويعطي 
كل  وجه  في  مأساته  وتصرخ  الحياة. 
إنسان حباه اهلل بكل حواسه، وهو يرى 
يلقي  قد  النهاية  وفي  ويتكلم،  ويسمع 
الحقيقي  االنتحار  أحضان  في  بنفسه 
مثل  كالميت،  حيًا  يصبح  أو  فيموت، 
إلى  مكان  من  الحياة  نهر  يحملها  جيفة 

آخر بال إرادة فيها وال مقاومة.
من  بدعوة  الدوحة  إلى  شريف  جاء 
به  يدللون  كمثال  للصم  األول  الملتقى 
على انتصار الحياة، ولد شريف محمود 
السيد حسن ألب عامل نسيج وأم عاملة 
في مطار القاهرة، وكان ألربع سنوات 
الحواس،  مكتمل  عاديًا  طفاًل  عمره  من 
هذا  في  الشوكية  بالحمى  إصابته  لكن 
الرئيسية  الثالث  حواسه  أفقدته  العمر 
ما  وسرعان  والكالم،  والبصر  السمع 
للعيش  أمه  به  فانتقلت  والده،  توفي 
للقاهرة،  التابعة  السالم  مدينة  في 
النموذجي لرعاية  أمه بالمركز  وألحقته 
المكفوفين، وهناك بدأ يتعلم اإلشارات 
بجهد فردي، فحالة شريف ال تجدي معها 
ولهذا  برايل،  طريقة  وال  الصم  إشارات 
كانت حالة فريدة ومستعصية، والجميع 
من صم وبكم وعميان ينظرون له بكثير 

من األسى واأللم.
وهنا لم يكن أمام شريف إال التعامل 

والشم  اللمس  حاستي  خالل  من 
أحيانًا..!!

رئيس  عبدالمعز  طارق  يقول  وكما 
اللجنة اإلعالمية للمؤتمر: عبقرية شريف 
تكمن فى أنه ابتكر إشارات لمسية خاصة 
به، فرضها على من يتعاملون معه من 
عالمًا  لنفسه  فخلق  ورفيق،  أم وزوجة 
يصعب  معينة  بأحاسيس  به  خاصًا 
خاصة  األحاسيس  تلك  إدراكها،  علينا 
به وال يستطيع الغير التدخل فيها وقليل 
فقط من يفهمونها، ممن يكثرون التعامل 
اللمسي  القاموس  هذا  فيفهمون  معه، 
حالة  هي  شريف  فحالة  ولهذا  المنفرد، 
إنسان  مجال  في  للدراسة  نموذجية 
يتعامل باللمس فقط دون البصر والسمع 
مما  كثيرًا  يفسر  قد  فالمبصر  والكالم، 
أن  يستطيع  والمتكلم  حوله،  من  يدور 
يعبر عما يحس به، ومن يسمع يترجم 
وأفعال..  أقوال  إلى  األحاسيس  تلك 
لكن ما بالك بمن فقد كل تلك الحواس، 
وال يتعامل إال باللمس فقط؟ فهو إنسان 
لن يجد أمامه إال أن يخلق لنفسه عالمًا 

خاصًا ال دخل لآلخرين به.
يعيش  فهو  عبدالمعز:  ويضيف 
باللمس فقط، ولك أن تتخيل كم التخيل 
به،  يتميز  الذى  العالي  التفكير  وعمق 
وطبقًا لثقافته المكتسبة، وهذا ال يتضح 

إال للمقربين منه جدًا!!
يقول مرافقه ابن خالته صالح السيد 
الخاص:  ومترجمه  مسجد  إمام  عبداهلل 
وألن شريف ال يرى وال يسمع وال يتكلم 

في المركز النموذجي لرعاية المكفوفين 
يجتاز  وكيف  يعمل..  كيف  علموه 
وصبره  ودأبه  وبمحاوالته  اإلعاقة.. 
فرش  صناعة  يتقن  أن  استطاع  الشديد 
والستائر،  والسجاد  البالط  تنظيف 
من  الخيزران  كراسى  تصنيع  وكذلك 

الجريد.
والدة  توفيت  سنوات  سبع  ومنذ 
له  أقارب  ال  حيث  وحده  وبقي  شريف 
من الدرجة األولى فلم يعد له من أقارب 
قريتنا  إلى  فأخذناه  وإخوتي،  أنا  إال 
بنها،  مدينة  من  بالقرب  الحوفيين  ميت 
وهناك تزوج مرتين ولكن لم يرزقه اهلل 
بعد بأبناء، ويصاب شريف بمرض الكبد 

اللعين، مما أدى إلى تفاقم مأساته.
ولكن كيف يتعامل شريف مع البشر 
على  يتعرف  وكيف  به،  المحيطين 

الناس؟
على  سلم  إذا  يقول صالح: شريف 
وإذا  اللمس،  من طريقة  يعرفه  شخص 
يتذكره  بعد عشر سنوات  عليه  ما سلم 
به  خاصة  لمسية  شفرات  خالل  من 
خزنها هو فى عقله، مثاًل فالن الصحافي 
ولكن  والقلم،  الكاميرا  بإشارة  يعرفه 
ما  هذا  وآخر؟  بين صحافي  يفرق  كيف 

ال ندركه..
ويعرفهم  الناس  يتذكر  وشريف 
عباءة  يلبس  أقاربه  أحد  فله  بعالمات، 
فيعرف أسرته كلها بأنه أسرة أبوعباءة، 
مثاًل إذا سلم على ابنة هذا الرجل فيعرفها 
من خالل أنها ابنة أبوعباءة، حيث يشير 
لبس  وإلى  األنثى  عالمة  صدره  إلى 
أبو  وزوجة  أبوعباءة،  وابن  العباءة. 
عباءة والبنت واألم لها عالمات خاصة 
يعرف  فهو  ذلك  عن  فضاًل  هو،  يدركها 
منه  تقترب  أن  قبل  رائحتها  من  زوجته 

أو تلمسه.
واحدًا  فرضًا  شريف  يترك  وال 
ويصلي مع الناس في المسجد، ويصلي 
في  يقول  ماذا  ولكن  شديد،  بخشوع 

صالته، هذا ال يعلمه إال اهلل وحده!!
في  متعته  للحياة،  عاشق  وشريف 
مدينة  في  النيل  كورنيش  على  السير 
بنها وشرب العصير، ويسعده إحساسه 

بوجود الناس من حوله.

لمس الدنيا

علي النوي�سي
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السعادة والحرية

التزام

الطاهر بنجلون

ظل البعض ينظر إلى كلمة الديموقراطية، لس����نوات 
طويلة، باعتبارها حاًل سحريًا لكل األزمات. مع استقالل 
المغرب)1956(، تداول كثيرون هذه الكلمة بشكل واسع، 
واعتقد البعض أنها تس����مية لواحد من مواس����م الس����نة، 
وذهب آخرون إلى اعتبارها ضيفًا كان ينوي زيارة البلد 
بعد تحرره من الوصاية الفرنسية. كل األحزاب السياسية 
حاولت توظيف الكلمة نفس����ها في خطاباتها السياس����ية. 

ولكن، ال أحد منها استطاع تقديم شرح لها.

يوعز البعض سبب وصول حزب العدالة والتنمية إلى 
قمة هرم الحكومة في المغرب، الس����نة الماضية، إلى هذا 
التقليد القديم والجميل، أي الديموقراطية. لكني سأخيب 
ظنك����م وأقول إن المغ����رب، مثل تون����س ومصر، وبقية 
بلدان الوطن العربي، ال يعيش في ظل حكم ديموقراطي 
حقيقي. صحيح أنه تم تنظيم انتخابات، حرة وشفافة، 
وب����دون تزوي����ر، ولك����ن ما نجم عنه����ا إنما مج����رد نتاج 
استخدام تقنية وليست ثقافة سائدة. ألن الديموقراطية، 
باعتبارها النظام السياسي األقل سوءًا في العالم، هي، 
قبل كل ش����يء، ثقافة نتعلمها، بش����كل يومي، وانطالقًا 
من المدرس����ة االبتدائية. فهي ال تكتسب، لهذا فالكثيرون 
يتحدثون ع����ن الديموقراطية دونما تقديم تعريف لها، أو 

إسقاطها على الواقع.  

مبدئيًا، ينطلق تعلم الديموقراطية من المنزل. فهناك 
قواع����د وقوانين، غي����ر مكتوب����ة، مبادئ يلقنه����ا اآلباء 

لألبناء. هذا ما نطلق عليه مبدأ »العيش المش����ترك«. في 
غياب هذه القاعدة، س����تبرز الفوضى، عدم االس����تقرار، 
ويطفو خصوصًا منطق حكم األقوى. في المنزل، نتعلم 
احترام فضاء اآلخر، حياته الخاصة، وجهات نظره. في 
المدرس����ة أيضًا، نتعلم العيش المشترك مع اآلخر، رغم 
أن هذا المبدأ ال نقرأه ف����ي المقررات التي تفرضها وزارة 

التربية. 

إن الس����عادة الفردي����ة تس����توجب اس����تقرارًا عام����ًا. 
الرغب����ة في العيش الس����عيد هي ل����ذة إنس����انية كونية. 
الجميع يتطلع لبلوغ الس����عادة. أن تعيش س����عيدًا يعني 
أن تعيش في توافق مع نفس����ك، في تناغم يس����اهم في 
تطوير قي����م ثقافتنا. أحب التعريف ال����ذي يقدمه توماس 
مان في كتابه »غوته وتولس����توي«: »ما نسميه )سعادة( 
يتجذر في التناغم وفي الوق����ار، في الوعي بالهدف، في 
التوجه اإليجابي، الواثق والذي يحدده العقل، السعادة، 

باختصار، هي راحة النفس«. 

في المغرب، كما في بقية الوطن العربي، الفرد يبقى 
غي����ر معترف به. إنم����ا الجماعة، العائل����ة والقبيلة التي 
تلقى اعترافًا. لهذا فإننا نجد صعوبات في تأسيس دولة 
القان����ون. فالالعدالة، وما ينجر عنها من رش����وة، تمثل 
معيقات تأسيس الدولة. المواطن العربي يشعر بالسعادة 
لّما يوجد في مجموعة، بين أفراد العائلة. حينها يش����عر 
باألمان، بالتوافق مع هويته. حيث يدرك بأن هنالك من 

سيساعده، من س����يحميه. بالتالي، نجد أن البطالة مثاًل 
ليست لها نفس تأثيرات القنوط، على الفرد البطال، كما 
نجدها في الغرب. العائلة ال تتخلى بتاتًا عن أي واحد من 
أفراده����ا. في أوروبا، تلعب الدول����ة الدور ذاته من خالل 

تطمين البطال بمنحه مساعدة مادية.

السعادة نجدها في الراحة. اإلسالم يلعب، غالبًا، هذا 
الدور. لما ُيفَهم بش����كل حس����ن يصير دينًا مهدئًا ومطمئنًا 
للفرد. رغم أن األشياء تظل نسبية، فإن مفهوم السعادة 
صار جد منتش����رًا بين أفراد الشعب. أذكر أني رأيت أناسًا 
س����عداء في القاهرة، رغم أنهم يس����كنون رفقة األموات. 
هذا ال يعني أنهم سيرفضون شقة في مبنى جديد، لكنهم 
يكتفون بما وهبتهم الحياة. يجمعهم اإليمان باهلل والتطلع 

إلى األمام.  

الس����عادة ال تفرض بقانون، كما ذكر إيمانويل كانط 
)1793(: »الظروف االجتماعية ال تكفي لفرض الس����عادة 
كمبدأ تش����ريعي«. وهو الفيلسوف نفسه الذي كتب: »أمل 
بلوغ ش����عور الس����عادة ال يبدأ س����وى مع الدي����ن«. بهذا 
المعنى، يصير الدين أخالقًا. مجموعة قيم تفرق اإلنسان 
عن الحيوان، وتمنحه فرصة التوجه نحو التطور، نحو 
األفض����ل. لكن، ال بد أن نقر أن هذه الرؤية إنما هي رؤية 
مثالي����ة، طوباوية. اإلنس����ان هو المنظ����م األفضل، وهو 
المسؤول عن شعور الحزن. فهو الذي أوجد الحرب والذي 
حاف����ظ عليها على ط����ول الزمن. ال نرى مث����اًل حيوانات 

تتقاتل فيما بينها. كما أنني لس����ت أتفق مع المثل القائل: 
»اإلنس����ان ذئب لإلنس����ان«. يجب أن ندرك أن اإلنس����انية 
ق����ادرة على تحقيق النظيرين: تضامن ش����امل أو مجازر 
شاملة. في رواندا، خالل الحرب الطائفية، قام أصدقاء، 
من طائفتين مختلفتين، بالتناحر وقتل بعضهما البعض. 
بالتالي، فإن سعادة المجتمع تبقى قضية هشة. فلسبب 
بس����يط يمكن أن يدخل نفق المأساة. وهو ما نراه اليوم 
في س����ورية، حيث يقتل النظام يوميًا مئات المواطنين. 
يوزع األس����ى والهم والحزن. س����ورية مثال عن مجتمع 
متحضر كان يعيش في س����لم، ول����م يكن يتخيل يومًا أن 
رئيس����ه س����يكون متقباًل لخيار التحول إل����ى مجرم يقتل 
شعبه. مفهوم السعادة في الوطن العربي يختلف عما هو 
عليه بالنسبة لآلخرين. ما نسميه »الربيع العربي« حرر 
الشعب التونسي، ونظيريه المصري والليبي من األنظمة 
الديكتاتورية، لكنه لم يحمل لهم الس����عادة وحق العيش 

في عالم حّر ومتحرر. 

في ظل أنظمة سياس����ية توظف الدين كإيديولوجيا، 
فإننا س����نبتعد عن شروط تأس����يس دولة القانون وعن 
الديموقراطي����ة التي تحم����ل قيمًا إنس����انية، قيم التعاون 
والحرية. فال س����عادة بدون حرية، بدون حرية التفكير، 
ب����دون حرية الخيار، ب����دون حرية التنق����ل، بدون حرية 
المعارض����ة، ب����دون حري����ة المس����اندة، وب����دون حرية 

التعبير.
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ظل البعض ينظر إلى كلمة الديموقراطية، لس����نوات 
طويلة، باعتبارها حاًل سحريًا لكل األزمات. مع استقالل 
المغرب)1956(، تداول كثيرون هذه الكلمة بشكل واسع، 
واعتقد البعض أنها تس����مية لواحد من مواس����م الس����نة، 
وذهب آخرون إلى اعتبارها ضيفًا كان ينوي زيارة البلد 
بعد تحرره من الوصاية الفرنسية. كل األحزاب السياسية 
حاولت توظيف الكلمة نفس����ها في خطاباتها السياس����ية. 

ولكن، ال أحد منها استطاع تقديم شرح لها.

يوعز البعض سبب وصول حزب العدالة والتنمية إلى 
قمة هرم الحكومة في المغرب، الس����نة الماضية، إلى هذا 
التقليد القديم والجميل، أي الديموقراطية. لكني سأخيب 
ظنك����م وأقول إن المغ����رب، مثل تون����س ومصر، وبقية 
بلدان الوطن العربي، ال يعيش في ظل حكم ديموقراطي 
حقيقي. صحيح أنه تم تنظيم انتخابات، حرة وشفافة، 
وب����دون تزوي����ر، ولك����ن ما نجم عنه����ا إنما مج����رد نتاج 
استخدام تقنية وليست ثقافة سائدة. ألن الديموقراطية، 
باعتبارها النظام السياسي األقل سوءًا في العالم، هي، 
قبل كل ش����يء، ثقافة نتعلمها، بش����كل يومي، وانطالقًا 
من المدرس����ة االبتدائية. فهي ال تكتسب، لهذا فالكثيرون 
يتحدثون ع����ن الديموقراطية دونما تقديم تعريف لها، أو 

إسقاطها على الواقع.  

مبدئيًا، ينطلق تعلم الديموقراطية من المنزل. فهناك 
قواع����د وقوانين، غي����ر مكتوب����ة، مبادئ يلقنه����ا اآلباء 

لألبناء. هذا ما نطلق عليه مبدأ »العيش المش����ترك«. في 
غياب هذه القاعدة، س����تبرز الفوضى، عدم االس����تقرار، 
ويطفو خصوصًا منطق حكم األقوى. في المنزل، نتعلم 
احترام فضاء اآلخر، حياته الخاصة، وجهات نظره. في 
المدرس����ة أيضًا، نتعلم العيش المشترك مع اآلخر، رغم 
أن هذا المبدأ ال نقرأه ف����ي المقررات التي تفرضها وزارة 

التربية. 

إن الس����عادة الفردي����ة تس����توجب اس����تقرارًا عام����ًا. 
الرغب����ة في العيش الس����عيد هي ل����ذة إنس����انية كونية. 
الجميع يتطلع لبلوغ الس����عادة. أن تعيش س����عيدًا يعني 
أن تعيش في توافق مع نفس����ك، في تناغم يس����اهم في 
تطوير قي����م ثقافتنا. أحب التعريف ال����ذي يقدمه توماس 
مان في كتابه »غوته وتولس����توي«: »ما نسميه )سعادة( 
يتجذر في التناغم وفي الوق����ار، في الوعي بالهدف، في 
التوجه اإليجابي، الواثق والذي يحدده العقل، السعادة، 

باختصار، هي راحة النفس«. 

في المغرب، كما في بقية الوطن العربي، الفرد يبقى 
غي����ر معترف به. إنم����ا الجماعة، العائل����ة والقبيلة التي 
تلقى اعترافًا. لهذا فإننا نجد صعوبات في تأسيس دولة 
القان����ون. فالالعدالة، وما ينجر عنها من رش����وة، تمثل 
معيقات تأسيس الدولة. المواطن العربي يشعر بالسعادة 
لّما يوجد في مجموعة، بين أفراد العائلة. حينها يش����عر 
باألمان، بالتوافق مع هويته. حيث يدرك بأن هنالك من 

سيساعده، من س����يحميه. بالتالي، نجد أن البطالة مثاًل 
ليست لها نفس تأثيرات القنوط، على الفرد البطال، كما 
نجدها في الغرب. العائلة ال تتخلى بتاتًا عن أي واحد من 
أفراده����ا. في أوروبا، تلعب الدول����ة الدور ذاته من خالل 

تطمين البطال بمنحه مساعدة مادية.

السعادة نجدها في الراحة. اإلسالم يلعب، غالبًا، هذا 
الدور. لما ُيفَهم بش����كل حس����ن يصير دينًا مهدئًا ومطمئنًا 
للفرد. رغم أن األشياء تظل نسبية، فإن مفهوم السعادة 
صار جد منتش����رًا بين أفراد الشعب. أذكر أني رأيت أناسًا 
س����عداء في القاهرة، رغم أنهم يس����كنون رفقة األموات. 
هذا ال يعني أنهم سيرفضون شقة في مبنى جديد، لكنهم 
يكتفون بما وهبتهم الحياة. يجمعهم اإليمان باهلل والتطلع 

إلى األمام.  

الس����عادة ال تفرض بقانون، كما ذكر إيمانويل كانط 
)1793(: »الظروف االجتماعية ال تكفي لفرض الس����عادة 
كمبدأ تش����ريعي«. وهو الفيلسوف نفسه الذي كتب: »أمل 
بلوغ ش����عور الس����عادة ال يبدأ س����وى مع الدي����ن«. بهذا 
المعنى، يصير الدين أخالقًا. مجموعة قيم تفرق اإلنسان 
عن الحيوان، وتمنحه فرصة التوجه نحو التطور، نحو 
األفض����ل. لكن، ال بد أن نقر أن هذه الرؤية إنما هي رؤية 
مثالي����ة، طوباوية. اإلنس����ان هو المنظ����م األفضل، وهو 
المسؤول عن شعور الحزن. فهو الذي أوجد الحرب والذي 
حاف����ظ عليها على ط����ول الزمن. ال نرى مث����اًل حيوانات 

تتقاتل فيما بينها. كما أنني لس����ت أتفق مع المثل القائل: 
»اإلنس����ان ذئب لإلنس����ان«. يجب أن ندرك أن اإلنس����انية 
ق����ادرة على تحقيق النظيرين: تضامن ش����امل أو مجازر 
شاملة. في رواندا، خالل الحرب الطائفية، قام أصدقاء، 
من طائفتين مختلفتين، بالتناحر وقتل بعضهما البعض. 
بالتالي، فإن سعادة المجتمع تبقى قضية هشة. فلسبب 
بس����يط يمكن أن يدخل نفق المأساة. وهو ما نراه اليوم 
في س����ورية، حيث يقتل النظام يوميًا مئات المواطنين. 
يوزع األس����ى والهم والحزن. س����ورية مثال عن مجتمع 
متحضر كان يعيش في س����لم، ول����م يكن يتخيل يومًا أن 
رئيس����ه س����يكون متقباًل لخيار التحول إل����ى مجرم يقتل 
شعبه. مفهوم السعادة في الوطن العربي يختلف عما هو 
عليه بالنسبة لآلخرين. ما نسميه »الربيع العربي« حرر 
الشعب التونسي، ونظيريه المصري والليبي من األنظمة 
الديكتاتورية، لكنه لم يحمل لهم الس����عادة وحق العيش 

في عالم حّر ومتحرر. 

في ظل أنظمة سياس����ية توظف الدين كإيديولوجيا، 
فإننا س����نبتعد عن شروط تأس����يس دولة القانون وعن 
الديموقراطي����ة التي تحم����ل قيمًا إنس����انية، قيم التعاون 
والحرية. فال س����عادة بدون حرية، بدون حرية التفكير، 
ب����دون حرية الخيار، ب����دون حرية التنق����ل، بدون حرية 
المعارض����ة، ب����دون حري����ة المس����اندة، وب����دون حرية 

التعبير.
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رحلة

تطب���ع الم���دن األلمانية مس���حة من 
الحزن والكآبة، وبخالف المدن اإليطالية 
واإلسبانية التي تملؤها االبتسامة وضوء 
النهار وصرخ���ات الفرح والتذمر، تمتلئ 
المدن األلمانية بصم���ت وحزم ذي إيقاع 
س���ريع، ويبدو األلمان قليلي االبتسام، 
وفي الش���مال الش���رقي تنتصب عاصمة 
ه���ذا البلد الب���ارد على الخريط���ة كصدر 
ألوروب���ا بينما تمت���د بولونيا والنمس���ا 
كذراع جرماني يمس���ك بخاصرة ش���رق 
الق���ارة العجوز ت���اركًا للذراع الفرنس���ي 
الصول���ة غربًا.. فه���ذه العاصمة التي لم 
يكتف النهر الطبيعي بش���قها كباريس أو 
روما شطرها جدار إسمنتي لثالثة عقود 
عرف معه البرلينيون مرارة انضافت إلى 
مآس���يهم... ارتبطت برلي���ن، في خيال 
كاتب هذه الس���طور بما ق���رأه في صباه 
للجنرال السوفياتي جوكوف في مذكراته 
ع���ن الح���رب العالمية الثاني���ة واحتالل 
برلين، وقد بقيت هذه الجملة موش���ومة 
في الذاكرة: »كل شارع في برلين، بل كل 
رصيف كان متراس���ًا في حد ذاته يتطلب 
حربًا إلسقاطه«، فبدأ ينظر إلى الشوارع 
واألرصفة ال كفض���اء للعيش االجتماعي 
الع���ادي، بل كق���الع ترتفع م���ن التراب 
وتتعلق بأكتاف الغمام والسحاب.. هذه 

المدين���ة الرائع���ة ش���كاًل ومضمونًا تبدو 
من الج���و كاندماج قطعتين ش���قهما نهر 
ش���بريي Spree، منطقة الكولن ش���رقًا 
 Museum Island المتاح���ف وجزيرة 
غرب���ًا في منظ���ر يذكر الزائ���ر بمنظر نهر 
الس���ين وجزر فرنس���ا الباريس���ية، ومن 
الزواج الطبيعي والش���رعي المبارك بين 
الضفتي���ن في القرن الثالث عش���ر تولدت 
مدينة واحدة كتب اهلل لها أن تلعب أدوارًا 
في التاريخ اإلنساني جعلتها تصير على 
كل لس���ان وحملت اس���م »برلي���ن«، وقد 
س���ألت أبناء المدينة عن هذه التس���مية، 
ف���كان أن أجابن���ي بعضه���م أن الكلم���ة 
مش���تقة من كلمة Bär التي تعني الدب، 
فهل كانت ه���ذه األرض مرتعًا للدببة قبل 
استقرار اإلنسان؟ أم أنه الطوطم الخاص 
بجرماني���ي المنطقة؟ ال س���يما وأن الدب 
هو شعار المدينة الرسمي، فبدل حصان 

ش���توتغارت وحص���ن هامبورغ ونس���ر 
البرلينيون  الفدرالي���ة، فضل  الجمهورية 
اختيار دب أس���ود رشيق كش���عار لهم، 

وربما يفسر هذا بعضًا من طباعهم. 

كبوات ونهضات دائمة
مث���ل العدي���د م���ن المدن البروس���ية 
عان���ت برلين م���رات وم���رات أخرى من 
اندالع النيران والح���روب ولم تتمكن من 
االس���تمتاع بفترة من االستقرار والرخاء 
إال تحت حكم فريديري���ش األعظم، حيث 
تم تحصين المدين���ة وبناء أولى المباني 
الفخمة على طول شارع »أونتر دنليندن« 
ال���ذي خلدت���ه المغني���ة الخال���دة مارلين 
ديتريش في إحدى أروع أغانيها .. ومما 
هّز الحاض���رة الجرمانية في ماضيها هو 
دخول نابوليون إليها منتصرًا سنة 1806 
م���ع ما تال ذلك من نهض���ة علمية تّوجها 

فت���ح أب���واب جامعة برلين س���نة 1810 
وعل���ى رأس���ها القيدوم يوه���ان كوتليب 
فيخته.. وما لم يغفره األلمان لنابوليون 
ه���و نزعه للعرب���ة التي تجره���ا الخيول 
األربعة والمسماة »الكوادريكا« من أعلى 
بوابة براندنبورغ، فعقب معركة ليبزغ أو 
معركة األم���م، عمد البرلينيون إلى إعادة 
العربة إلى مكانه���ا... وتلك إحدى طباع 
األلمان، فهم كالبدوي الذي يأخذ ثأره بعد 

أربعين عامًا ويقول: لقد استعجلت. 
وبعد تتويج فيلهلم األول ببروس���يا 
برلي���ن عاصمة  أصبح���ت  إمبراط���وراً، 
اإلمبراطورية األلمانية الجديدة وفي ذلك 
انتقال تاريخي من بروس���يا إلى ألمانيا، 
ول���و أنني ال زلت غير ق���ادر على معرفة 
منبع تسمية ألمانيا هذه، فاأللمان يسمون 
أنفسهم بالدوتشيه وبلدهم بالدوتشالند. 
ه���ذه اإلمبراطوري���ة العظيم���ة اتس���عت 

برلين
مدينة الدببة والبشر الغاضبين

 منت�سر لوكيلي -برلني



6667 6667
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ش���بريي Spree، منطقة الكولن ش���رقًا 
 Museum Island المتاح���ف وجزيرة 
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الس���ين وجزر فرنس���ا الباريس���ية، ومن 
الزواج الطبيعي والش���رعي المبارك بين 
الضفتي���ن في القرن الثالث عش���ر تولدت 
مدينة واحدة كتب اهلل لها أن تلعب أدوارًا 
في التاريخ اإلنساني جعلتها تصير على 
كل لس���ان وحملت اس���م »برلي���ن«، وقد 
س���ألت أبناء المدينة عن هذه التس���مية، 
ف���كان أن أجابن���ي بعضه���م أن الكلم���ة 
مش���تقة من كلمة Bär التي تعني الدب، 
فهل كانت ه���ذه األرض مرتعًا للدببة قبل 
استقرار اإلنسان؟ أم أنه الطوطم الخاص 
بجرماني���ي المنطقة؟ ال س���يما وأن الدب 
هو شعار المدينة الرسمي، فبدل حصان 

ش���توتغارت وحص���ن هامبورغ ونس���ر 
البرلينيون  الفدرالي���ة، فضل  الجمهورية 
اختيار دب أس���ود رشيق كش���عار لهم، 

وربما يفسر هذا بعضًا من طباعهم. 

كبوات ونهضات دائمة
مث���ل العدي���د م���ن المدن البروس���ية 
عان���ت برلين م���رات وم���رات أخرى من 
اندالع النيران والح���روب ولم تتمكن من 
االس���تمتاع بفترة من االستقرار والرخاء 
إال تحت حكم فريديري���ش األعظم، حيث 
تم تحصين المدين���ة وبناء أولى المباني 
الفخمة على طول شارع »أونتر دنليندن« 
ال���ذي خلدت���ه المغني���ة الخال���دة مارلين 
ديتريش في إحدى أروع أغانيها .. ومما 
هّز الحاض���رة الجرمانية في ماضيها هو 
دخول نابوليون إليها منتصرًا سنة 1806 
م���ع ما تال ذلك من نهض���ة علمية تّوجها 

فت���ح أب���واب جامعة برلين س���نة 1810 
وعل���ى رأس���ها القيدوم يوه���ان كوتليب 
فيخته.. وما لم يغفره األلمان لنابوليون 
ه���و نزعه للعرب���ة التي تجره���ا الخيول 
األربعة والمسماة »الكوادريكا« من أعلى 
بوابة براندنبورغ، فعقب معركة ليبزغ أو 
معركة األم���م، عمد البرلينيون إلى إعادة 
العربة إلى مكانه���ا... وتلك إحدى طباع 
األلمان، فهم كالبدوي الذي يأخذ ثأره بعد 

أربعين عامًا ويقول: لقد استعجلت. 
وبعد تتويج فيلهلم األول ببروس���يا 
برلي���ن عاصمة  أصبح���ت  إمبراط���وراً، 
اإلمبراطورية األلمانية الجديدة وفي ذلك 
انتقال تاريخي من بروس���يا إلى ألمانيا، 
ول���و أنني ال زلت غير ق���ادر على معرفة 
منبع تسمية ألمانيا هذه، فاأللمان يسمون 
أنفسهم بالدوتشيه وبلدهم بالدوتشالند. 
ه���ذه اإلمبراطوري���ة العظيم���ة اتس���عت 

وص���ار لها ش���أن كبير حت���ى إن لعابها 
س���ال الحت���الل المغرب األقص���ى، فزار 
إمبراطورها فيلهيلم الثاني مدينة طنجة 
قبل احتالل فرنس���ا للمغرب في رس���الة 
ذات معن���ى إل���ى الق���وى االس���تعمارية 
األخ���رى، وقد انته���ى ه���ذا اإلمبراطور 
منفي���ًا ومهزوم���ًا ش���أنه ش���أن حليفه 
التركي الس���لطان عبد الحمي���د الثاني.. 
وتس���ببت الهزيمة الثقيلة التي منيت بها 
ألمانيا في الحرب األولى في اندالع أزمة 
خطي���رة، فتغ���ذت م���رارة الهزيمة بحلم 
القومية األلمانية، ومهدت الطريق ألسوأ 
السيناريوهات. ومن غير الالئق الحديث 
ع���ن برلي���ن كعاصمة دون اس���تحضار 
الداهي���ة العظي���م أوطو فون بيس���مارك 
الذي يرجع إلي���ه الفضل في فرض الدور 
األلماني على المعادل���ة األوروبية، فهذا 
المستشار قاهر النمس���ا والدانمارك وّتر 
الوضع مع فرنس���ا حت���ى دخل الجيش 
األلماني إلى باريس س���نة1871، وأعلن 
عن تتويج اإلمبراطور األلماني من داخل 
غرفة المرايا وس���ط قصر فرساي إمعانًا 
في إهانة الفرنسيين، معلنًا ما ُعرف في 

التاريخ بالرايخ الثاني.
استمرت برلين في التألق والتوسع 
ه���ؤالء  وازدح���م  س���كانًا،  وامت���ألت 
وتكدس���وا في مختلف األحي���اء حتى إن 
عددهم بلغ المليون في سبعينيات القرن 
التاسع عشر، وعرفت طرق المواصالت 
حينئذ ازدحامًا وشبه اختناق مع تطور 
التصني���ع، مما دفع باأللم���ان إلى العمل 
عل���ى بناء ش���بكات النق���ل تحت األرض 
المس���ماة إي���س- باه���ن وكذا ش���بكات 
التطهي���ر والصرف الصح���ي.. وانطلقت 
المدينة تبحث عن ذاتها الثقافية والفنية 
من خالل األدب والشعر والعمارة، ومن 
أهم ما ميز تلك الفترة بناء الرايخشتاغ، 
ه���و المقر التقلي���دي للبرلم���ان األلماني 
وهو بناية ذات أس���لوب كالسيكي جديد 
مع قبة شامخة وعظيمة – قام المهندس 
المعماري نورمان فوستر الشهير بإعادة 
تصميم���ه ف���ي التس���عينات م���ن القرن 
العش���رين جاعاًل من القبة عماًل زجاجيًا 
يقطع األنفاس بتفاصيله - ومن الصعب 
العث���ور على برلمان ف���ي العالم أثار من 

المش���اكل والنزاع���ات مثل الرايخش���تاغ 
األلماني، فاإلمبراطور األلماني في أواخر 
القرن التاسع عش���ر كان يكّن له كراهية 
ش���ديدة، ونقل عنه وصفه المكان بمحل 
اجتم���اع القرود، ولم يقب���ل إال متأخرًا - 
 Dem( :وعلى مضض - إضاف���ة عبارة
Deutschen Volke( »ألج���ل الش���عب 
األلماني« عل���ى مدخل المبنى، كما عرف 
حريق���ًا عظيمًا خالل الثالثينيات نس���به 
النازيون إلى الشيوعيين، وأّلبوا عليهم 
غض���ب الش���ارع البرليني )وهو ش���ارع 
سريع الغضب(. ولمجرد النظر في واجهة 
الذاكرة في التاريخ  الرايخشتاغ تس���افر 
البرلين���ي، من البنائي���ن حملة األحجار 
الحالمين بغد مشرق إلى مضرمي النيران 
ألهداف سياس���ية، وص���واًل إلى جنود 
الجيش األحمر السوفياتي الذين صعدوا 
ف���وق س���طح المبن���ى، ونصب���وا العلم 
األحم���ر الش���هير ذي المنج���ل والمطرقة 
معتقدي���ن أن هذه المطرقة س���تدق آخر 

مسمار في نعش القومية األلمانية.
ال أعرف عبر تاريخ اإلنسانية مدينة 
نجحت في القي���ام من تحت األنقاض كما 
فعلت برلين، فالهزائم الثقيلة التي منيت 
بها ألمانيا في الحربين العالميتين كفيلة 
بأن تعيد أي مجتمع إلى ما قبل التاريخ، 
ف���كان أن نجح األلمان ف���ي النهوض بعد 
انهيار اإلمبراطورية وإعالن الجمهورية، 
ولم يتوقع أحد أن أدولف هتلر المستشار 
األلماني الجديد س���يذهب أبعد مما توقعه 
الجميع، فالرجل أعطى اإلنسان األلماني 
الوصفة الس���حرية للقيام من السقوط، 
أعط���اه الحل���م. وبع���د اس���تيالئه على 
السلطة، بدأ هتلر برنامج اعتقاالت ضد 
اليهود والش���يوعيين والش���واذ جنس���يًا 
والمعارضين السياس���يين، وقاد جيشه 
إل���ى حروب ال أول له���ا وال آخر، وهكذا 
تحول الحلم إلى كابوس أدى إلى سقوط 
مأس���اوي أس���وأ من قبل، وأدت المدينة 
فاتورة باهظة الثم���ن.. وكم من األحالم 
جنت على أصحابها..! فالمدينة س���قطت 
بع���د أن دفع���ت بأزيد من نص���ف أبنائها 
قتلى، وخربت نصف مبانيها ومساحاتها 
الحية، وتحول���ت مدينة الف���ن والثقافة 
والموسيقى والجمال إلى أنقاض وحطام 



6869 6869

وخراب ينعق فيها البوم والغربان، فغنت 
لها مارلين ديتريش أغنيتها الرائعة: »في 
خرائب برلين« حيث حاولت أن تستنشق 
العطر من بين الخراب، وكأنها تطلب من 
بني جلدتها إرادة خارقة للعادة للنهوض 

من جديد،... وهو ما فعلوه.. 
المنتصرون فقس���موا  الحلف���اء  أم���ا 
المدينة إلى أربعة قطاعات، فكان الشرق 
تح���ت س���يطرة الس���وفيات، بينما كان 
القطاع الجنوبي الغربي من المدينة تحت 
سيطرة األميركيين، وسيطرت بريطانيا 
عل���ى القط���اع الغربي، بينما س���يطرت 
فرنس���ا على القطاع الش���مالي الغربي، 
وربما تنفس الفرنس���يون ُصعداء أزكى 
من أطيب عطر باريسي، فباريس وقعت 
أكثر من م���رة تحت القبض���ة البرلينية، 
وطباع الفرنس���يين في الثأر بدوية، وقد 
ُروي عن السياس���ي الفرنسي كليمنصو 
قوله عندما س���ئل ع���ن برلي���ن: - لماذا 
تكرهها؟ هل زرتها ذات مرة؟ أنه أجاب: - 

كال، ولكني رأيتها تزور بالدي مرتين.

م تقسيم ما ال يُقسَّ
دفع البرلينيون ثمن خالفات ال عالقة 
لهم بها، فحاصر  الس���وفيات القطاعات 
الثالث، وتأزم الوضع فأعلن عن تأسيس 
الجمهوري���ة األلماني���ة الديمقراطي���ة في 
1949، وُشطرت المدينة نصفين، حتى 
إن منطقة االنتظار الفس���يحة في محطة 
القط���ار الرئيس���ية المس���ماة فريديريش 
ش���تغاصي Friedrichstraße صارت 

تع���رف باس���م Tränenpalast )قصر 
الدموع(، فص���ار القريب بعي���دًا والبعيد 
أبع���د، وكأن محم���ود دروي���ش رحم���ه 
اهلل عناهم بقوله: بع���د البعيد بعيد كلما 
ابتعدا/ص���ار البعيد قريب���ًا من خطوط 

يدي. 
م���ا زالت أجزاء من جدار برلين تؤثث 
المش���هد الع���ام للمدين���ة، ش���اهدة على 
اس���تحالة أن يقوم أي ج���دار على فصل 
اإلنس���ان، وم���ا زالت النقط���ة الحدودية 
المسماة »ش���يكبوانت ش���ارلي« شاهدة 
على ه���ذا الفصل بي���ن البرلينيتين، مع 
أش���باه جنود يقفون باللباس العسكري 
والعل���م األميركي والس���وفياتي، ويأخذ 
معهم الس���ياح ص���ورًا تذكاري���ة فرحين 
بالوحدة بي���ن األلمانيتي���ن.. وروى لي 
أكثر من واحد كيف حاول بعض س���كان 
ش���رق برلين اجتياز الجدار المقيت نحو 
الغ���رب، فانطلق���ت رصاص���ات جن���ود 
حراسة الحدود ملعلعة فأردتهم بين قتيل 
وجريح.. إلى أن كانت ليلة التاس���ع من 
نوفمبر 1989، فتم فتح سور برلين على 
نحو غير متوقع من ط���رف المواطنين، 
واحتفلت المدينة بعرس الوحدة سنة قبل 
اإلعالن الرسمي عنها في أكتوبر 1990! 
إنها الوح���دة التي يعملون على إنجاحها 
في أوروبا بينما ال ندخر جهودًا لتقس���يم 
بلداننا العربية، فالس���ودان س���ودانان، 
واليم���ن يمن���ان، وليبي���ا إل���ى ث���الث، 
وخريط���ة المغرب تنقصه���ا صحراؤه، 
والعراق سنة وش���يعة وما إلى ذلك من 

اللغ���ة المقيتة الفظيع���ة، وكأننا بهم لم 
يتعلموا من التاريخ دروس���ه، فالوحدة 
–بعكس التقسيم– قدر وليست اختيارًا. 

متحف بيرغامون
بعي���دًا عن السياس���ة، ال يمكن وطء 
برلي���ن دون الذهاب إلى حض���رة اإللهة 
عشتار، فعلى غرار لوفر باريس وبرتيش 
مي���وزم لن���دن تفتخ���ر برلي���ن بمتحفها 
 Pergamon( المسمى متحف بيرغامون
Museum( الذي أس���س في 1899. هذا 
المتحف الرائع ينقس���م إلى ثالثة أجنحة 
رئيس���ية: الجناح الهيالني ممثاًل ببرغام 
وميلي، والجناح البابلي ممثاًل بمجموعة 
القطع األثرية لب���الد الرافدين من تماثيل 
ومنحوتات وقطع معمارية ورسومات، 
وجناح الفن اإلسالمي. ففي مطلع القرن 
العش���رين قام علماء آثار ألمان – وعلى 
رأس���هم روبرت كولدوي - الذي اكتشف 
قصر نبوخ���ذ نصر الثان���ي المؤرخ بين  
562  - 604 قبل الميالد - بإحضار بقايا 
بوابة عشتار من مدينة بابل التي ُشيِّدت 
قبل ألفي وس���تمائة عام إلى برلين، وقد 
ش���د انتباهي زائر عراقي وقف ينظر إلى 
بوابة عش���تار وكأنه يتعبد في محرابها 
أو يريد تقديم قربان إليها، فتكاد تس���مع 

خفقان قلبه وهو يخاطب البوابة.
ف���ي الجانب الش���رقي م���ن المدينة،  
وبالتحديد بين جادتي فريديريخشتغاصي 
وأورانينبورغ���ر ينتص���ب مبن���ى ثائ���ر 
بامتياز: عمارة حديثة تعود لبداية القرن 
العشرين مؤلفة من خمسة طوابق كانت 
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تعلوها قبة ال وجود لها اليوم، لم يستقر 
المبن���ى على وظيف���ة معينة من���ذ العهد 
اإلمبراط���وري، فم���ن متاج���ر إلى فضاء 
لمع���ارض ش���ركة الكهرباء ف���ي العصر 
الجمهوري األول، قبل أن تستعمله جبهة 
العمل األلماني الموالي���ة للحزب النازي 
مقرًا لمكاتبها ومعتقاًل لبعض الفرنسيين، 
وناله من ويالت الحرب العالمية الثانية 
ما يش���يب ل���ه األطف���ال، وهذا م���ا دفع 
بالس���لطات األلماني���ة ف���ي الش���رق إلى 
التفكي���ر بهدم���ه، ال س���يما وأن تقاري���ر 
المهندس���ين كانت تش���ير إلى هشاش���ته 
واحتمال انهياره. بي���د أن تقارير ما بعد 
وحدة األلمانيتي���ن، واحتالل المبنى من 
طرف مجموعة من الفنانين أنقذت المبنى 
من اله���دم، ب���ل وأعطته صف���ة المبنى 
التاريخي -ف���ي مجاملة لفنان���ي ما بعد 
الوحدة- وقد س���ألت عن مصدر تسميته، 
فعلمت بأن »الطاخيليس« تعني »الحديث 
بصراحة« باللغة اليديشية أي لغة اليهود 
اإلشكناز األوروبيين، والحقيقة أن هذه 
البناية تبدو في الوس���ط البرليني مألى 
بألوان صارخة و»فج���ة«، مع مجموعة 
م���ن العبارات المكتوب���ة بمضمون أقرب 
إلى الش���تائم منه إلى الحكم واألشعار، 
وتنتش���ر في الممرات المختلفة والساللم 
السجائر والجعة والماريجوانا..  روائح 

وال يج���د الفنان���ون حرج���ًا ف���ي تدخين 
المخ���درات عالني���ة أم���ام لوحاتهم وقد 
كتب���وا أمامه���ا منعًا للتصوي���ر، حرصًا 
على حماية حق���وق الفن���ان أو احترامًا 
للقواني���ن، ولعمري، أي���ن القانون أمام 
هذه الفوضى؟، بل إن الطاخليس أش���به 
ما يك���ون بجوطية بالمعن���ى المغربي، 
عل���ى أن الجوطي���ة ف���ي اعتق���اد ه���ذه 
الس���طور تمنح للفق���راء اللوحات الفنية 
بأثمنة  اليومي���ة  الحي���اة  ومس���تلزمات 
تحترم فق���ر جيوبهم، أم���ا الطاخيليس 
ف���ال يمنح إال ضب���اب الس���جائر ورجع 
والمتشدقين  للفن  للمنتس���بين  موسيقى 
بقيم التسامح، وحتى ال يكون كاتب هذه 
السطور قاسيًا، فإن بعض األروقة ضمت 
لوحات تدل على علو كعب رس���اميها، ال 
س���يما من اليابانيي���ن واإليطاليين، كما 
أن حجاج بي���ت الطاخيليس هذا ينتمون 
إلى كل الجنس���يات فتس���مع اإلس���بانية 
والفرنس���ية والصينية والروس���ية وما 
إن تفكر ف���ي لغة الضاد حتى تجد بعض 
الحيط���ان وقد كتب عليها: »تونس حرة« 
أو »حبيبتي« أو »أنا غاضب«.. بخطوط 
ال تنم ع���ن أي���ة معرفة بجمالي���ة الخط 
العربي وسحره. ومع ذلك، فلهذا المكان 
خصوصيته واحترامه الذي يفرضه على 
برلي���ن قاطبة، ال س���يما وأنه ال يبعد إال 

أمت���ارًا عن أكبر كنيس يه���ودي تنتصب 
حوله الس���ياجات والحراسات المشددة، 
وقد قيل لي إن سبب هذه الحراسة المفرطة 
هو أن بعض المعادين للسامية يتسللون 
لياًل فيكتبون على جدران الكنيس ما يثير 
حفيظة اليهود من ش���عارات مفرطة في 
الع���داء.. وبالطبع، فإن ه���ذا الموضوع 
هو أش���د المواضيع حساسية في ألمانيا 
بأس���رها. وتتمي���ز واجهة ه���ذا الكنيس 
بعم���ارة أق���رب ما يك���ون إل���ى العمارة 
العربي���ة اإلس���المية، فالعق���ود مكتملة 
الح���زام ومفصصة وش���ديدة التناس���ق 
والتهذيب، وكأن للش���رق سحرًا ال ينفك 

يطارد الغرب أينما حل وارتحل. 
يمن���ح التجول ف���ي ش���وارع برلين 
انطباعًا باختالف هذه المدينة عن المدن 
األوروبية قاطبة واأللمانية بوجه خاص، 
ففيها يجتمع األلم���ان واألتراك واألكراد 
والباحثون عن  والمكس���يكيون  والعرب 
المغام���رات والفنان���ون والس���اخطون، 
وتاريخها مزيج م���ن الكبوات والهفوات 
والنهض���ات، وف���ي قلب ه���ذا الزخم من 
المش���اعر تمن���ح المدينة للمرء ش���عورًا 
بما يش���به االنتماء إليها، فيفهم لماذا قال 
الرئيس األميرك���ي الراحل جون كينيدي 
 ich bin ein Berliner  : ي���وم  ذات 

»إيش بين آين برلينرا« أنا برليني.
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لقاء

خوان جويتيسولو

مقدمة لبول بولز..سجين طنجة

»كل من يصل إلى طنجة يريد أن يكون شهريار ويحّول 
عمله  في  شكري  محمد  يكتب  هكذا  شهرزاده«،  إلى  المدينة 
باإلسبانية  قريبًا  سينشر  الذي  طنجة«  وعزلة  بولز  »بول 
وتلخص  صائبة  العبارة  المتني.  بومديان  رجائي  بترجمة 
خاصة  األجانب،  الُكّتاب  من  العديد  شعور  جيد  بشكل 
فترة  في  المضيق  بمدينة  المبهورين  األنجلوساكسونيين، 
المغرب  استقالل  وحتى   1912 من  الدولي،  وضعها  ازدهار 

والنهاية المفاجئة للحماية الفرنسية واإلسبانية. 
صفحات  منذ  ويمتد  جدًا،  قديم  االنبهار  هذا  أن  الحق 
بيب�يس  صمويل  اإلنجلي���زي  للقنصل  الطنجية  اليوميات 
)1633 - 1703(، التي تميزت بالفرادة، حتى تمردات المغامر 
بوجود  سعيد  لكنه  رهينة  كان  الذي  هاريس،  والتر  الثري 
الريسوني ضد  )يتزعمها  زينات  قرية  في  العصابات  حروب 
سلطة السلطان(، ودون أن ينسى اإلقامة العابرة في طنجة 
لكاتبات مثل فيرجينيا وولف وكاترين مانسفيلد، حيث قدمت 
في  والثانية  يعقوب«،  »غرفة  قصص  في  شهادتها  األولى 
يومياتهما  في  العاجلة  التدوينات  كذلك  تركية«،  »حمامات 

الخاصة. 
المصغر  طنجة  عالم  في  جين  وزوجته  بولز  بول  إقامة 
المجتمع  في سنة 1947 - وهما زوج غريب حتى بمقاييس 
ُكّتاب  مجموعة  كمغناطيس  جذبت  الفترة-  تلك  في  المفتوح 
بل  منهم،  االقتراب  شكري  للشاب  وأتاحْت  أميركيين، 
ومصادقتهم. ترومان كابوت، ألن جينسبيرج، جاك كرواك، 
جور فيدال، تينسي ويليامز، قضوا فترات في طنجة قبل أن 
يسافروا ويرحلوا عنها لألبد، لكن ليس قبل أن يتركوا خلفهم 
ويليام  كان  أيضًا  زوارها  من  والحكايات.  النكات  من  حفنة 
دوروز، الذي كتب فيها عمله البارز »مائدة عارية« التي كشفت 
وهي  المغاربة،  من  استوحاها  وكراهية  مذعور  ارتياب  عن 

بمسدس  مسلحًا  الخروج  على  تحرضه  كانت  متسلطة  فكرة 
الذي لمحته  المعتاد  أو مطواة، ويداريهما في بطانة معطفه 
سكوير  واشنطن   8 شارع  تقاطع  في  سنوات  بعد  يرتديه 

.NYU بالس، عند خروجي من محاضراتي بجامعة
يقول  كما  هؤالء،  كل  على  والمهيمن  المشترك  العامل 
لسكانها.  واحتقارهم  للمدينة  المجرد  حبهم  كان  شكري، 
فنادقها  السهل،  مالها  العالمية،  طنجة  أسطورة  فبجانب 
سكانها،  تجد  الكونية،  عاداتها  وحرية  األنيقة  وباراتها 
العيش  كسب  في  أوقاتهم  يقضون  عمل،  وبال  فقراء  أغلبهم 

بأي طريقة، سواء بالدعارة أو بالتجارة أو التسول.
 

لم تكن طنجة التي استدعاها بولز وأبناء بلده إال الفردوس 
المفقود، طنجة األسطورة التي خلقوها وعاشوا فيها، وهي 
في  وعاشوا  نشأوا  الذين  وأمثاله  عن طنجة شكري  تختلف 
إلى  ترجمت  )والتي  الحافي«  »الخبز  له  صورة  أفضل  بؤس 
في  شيئًا  تعني  ال  وهي  العاري«  »الخبز  بعنوان  اإلسبانية 
ولهذا  حيواتهم،  على  قريبًا  شاهدًا  شكري  كان  لقد  لغتنا(. 
يرسم في كتابه أيضًا صورًا تبدو أحيانًا حميمة مثل صور 
جين بولز، إدوارد روديتي والموسيقار بريون جايسين. وهذا 
األخير كان الوحيد من المجموعة الذي يتقن اللهجة المغربية 
من  وأكثر حرارة  جدًا  كانت حميمية  بالمغاربة  »ألن عالقاته 
عالقات بولز«، وهو من تبّنى فرقة جهجوكا الموسيقية وقّدم 
عملها في أوروبا وأميركا الشمالية، ويعّلق بأنه كان استثناًء 
ليس  سنوات  بعد  فيه  أثارت  التي  لألسطورة  خضعوا  ممن 
فقط التشبع بل النكد. وجاءت صورة إدوارد روديتي، المؤلف 
شاعري  وُمترجم  الهويات،  وعابر  اللغات  ومتعدد  المميز 
التركي المفضل يونس إمره )1240 - 1321( صورًة رقيقة. 
فالرجل المنعزل والمحب للعالم في ذات الوقت، كان يؤسطر 
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حياته الخاطئة بمغامرات جنسية غريبة. المرة الوحيدة التي 
رأيته فيها، عندما اقترب لتحيتي في مقهى، ال وجود له اآلن، 
كان ُيسمى »ماتيك« بميدان مراكش، تعّجل في إخباري، مثل 
ِفِدريكو  مع  مرة  ذات  نام  أنه  لذلك،  مناسبة  شكري، ودون 
جارثيا لوركا في باريس. أما جين، زوجة بولز، فلم يتعرف 
عليها شكري شخصيًا بسبب مرضها واحتجازها في مستشفى 
بمدينة مالقة، التي ماتت بها وُدفنت، بل عرفها من خالل آراء 
يقول  بحميمية،  منها  اقتربوا  آخرين  ومن  المتناقضة  بولز 
كل  ترفض  كانت  نفسها.  على  شفقة  بأي  تشعر  شكري:»لم 
كانت  حبها.  يرفض  من  وراء  وتهرول  لمحبتها،  يسعى  من 
المتمردين  الناقمين  أغلب  مثل  بالذنب  شعورًا  تحمل  بالفعل 
في  ليصل  الفترة«،  تلك  في  البروتستانتية  عائالتهم  ضد 
النهاية إلى خالصة أن مؤلفة »سيدتان جادتان جدًا«: »كانت 
شهيدًة لألدب، ألنها لم ترغب في أن تصنع من ورائه تجارة 

رغم حاجتها التي وصلت أحيانًا للفقر«. 

عام  خريف  في  األولى،  للمرة  طنجة  إلى  وصولي  عند 
بولز  بول  أعرف  كنت  تالشت.  قد  أسطورتها  كانت   ،1965
بالسمع، دون أن أعرف كتبه. ولم أهتم أيضًا ال بمعرفته وال 
المنتقم في  كتبه، حيث كنت غارقًا في مشروعي  ما  بمعرفة 
إلسبانيا  و»تدميره  الخائن  خوليان«  »ُدن  عن صورة  الدفاع 
المقدسة«. ربما التقيُت بشكري أثناء تجوالي األِرق في فضاء 
 Negresco,Au Trou du �المدينة أو في زياراتي الليلية ل
Mur,Le Monocle,Carroussel اإلسبان- الطنجيون كانوا 
أيضًا قد اختفوا من مشهد حلمهم الممزق. بعضهم سيصفه بعد 
ذلك بموهبة، مثل رامون بوينابينتورا، أو سيكتفون بسرور 
بكونهم مؤرخيه الشفاهيين مثل »صديق أناس مهمين« إميليو 
أنخل  فهو  وأصالة  تواضعًا  أكثرهم  أما  سوتو.  دي  سانث 
باثكيث، مؤلف »الحياة القذرة لخوانيتا ناربوني«، الذي عبر 
ككاتب  المخفقة  حياته  إسبانيا  في  ليواصل  كذلك  المضيق 
عندما   ،1980 في  بكثير،  ذلك  بعد  للكحول.  ومدمن  مهّمش 
الطبعة  ليدي  مراكش، وصلت  إلى  من طنجة  إقامتي  غّيرت 
بن  الطاهر  ترجمها  التي  الذاتية  شكري  سيرة  من  الفرنسية 
جلون. رأيت شكري منذ ذلك الحين، خالل زياراتي المتباعدة 
لمدينته لمدة أربعة عقود تقريبًا: في بار ريتز)الذي ال عالقة 
له بالسلسلة الفندقية الفخمة!(، أو الدورادو أو شرفة مقهى 
روكسي، الذي بات في سندراته في مرات كثيرة قبل أن ينتقل 
لشقة صغيرة ومتواضعة في بناية قريبة من ليسيه رينيه. 
وفي المرة األخيرة التي رأيته فيها في ريتز قال لي بصفاء إن 
ما يتبقى له من الحياة عدة أسابيع بسبب سرطان الرئة الذي 
قضى عليه في النهاية في فترة محددة. حينها، كان بولز قد 

مات منذ سنوات مضت ولم ُيذَكر اسمه في محادثاتنا. 
المرسومة  الشمالي  األميركي  الروائي  صورة  تكن  لم   
في صفحات »بول بولز، وعزلة طنجة« صورًة دافئة بدقة. 
يشير شكري في أكثر من مرة إلى حنينه إلى »الفساد المذهل« 

الذي ساد في سنوات الحماية الدولية وتذّكرها في رساالته 
ومحادثاته مع أبناء وطنه، كذلك في إشاراته، لقد كان راضيًا 
بلد  في  »الحياة  صعوبة  وعن  الشيخوخة،  سن  وصول  عن 

مسلم لغير المسلم«. 
ببارانويا  الشبيهة  بولز،  بارانويا  أيضًا  الكتاب  يبرز 
مكان  كل  في  جواسيس  المغاربة)»يرى  يخص  فيما  بوروز، 
يصير  معينة  فقرات  وفي  أمواله«(،  يريدون سلب  ولصوصًا 
النقد لشخص بولز وليس ألدبه، تصفية حسابات: »بول بخيل 
جدًا. هذا حقه تمامًا، لكن ليس حقه فيما يخص حقوق المؤلف 
الهزيل  العربون  فباستثناء  بترجمته.  قام  الذي  كتابي  في 
واحد.  على سنت  أتحصل  لم  العقد،  توقيع  عند  تلقيته  الذي 

باإلضافة لحصوله على %50 من الحقوق عن الترجمة«. 
فيها  يشير  التي  الصفحات  في  يترّكز  الحكاية  في  ما  أهم 
شكري لبداياته في الكتابة، عندما كان في نوافذ سينما روكسي 
الصغيرة يرّكب سيرته الذاتية ذائعة الصيت اليوم، ولم يكن 
شيء يوّقف قلمه مع خطوط الفجر إال الجوع والكحول: »كنت 
إلى بولز.  النهار أحملها  أكتب يوميًا عدة صفحات وفي آخر 
فيترجمه  عبارة  عبارة  باإلسبانية  النص  عليه  أملي  كنت 
اللهجة  أستخدم  كنُت  إنني  يقول  من  هناك  اإلنجليزية.  إلى 
حتى  بالعامية.  الحكي  فن  أجيد  ال  فأنا  أكذوبة،  المغربية. 
الرواة الشفاهيون األكثر مهارة مثل أحمد يعقوبي وعبد السالم 
بواليش ومحمد مرابط ودريس شرادي، استخدموا مع بولز 
ما يعرفونه من اللغة اإلسبانية إلعداد حكاياتهم باإلنجليزية. 
مؤلفين  ليشمل  فوري  ومترجم  كمترجم  بولز  عمل  يمتد 
مليئة  الشرادي)حياة  حامد  بن  إدريس  مثل  آخرين  مغاربة 
الشعر(،  من  بحفنة  )حب  مرابط  محمد  وصديقه  بالثقوب(, 
وهي رواية ناجحة جدًا، كتبُت لها مقدمًة في طبعتها اإلسبانية. 
بواليش  السالم  لعبد  قصص  أيضًا  إليهم  ُيضاف  أن  يجب 
والذي  الحظ  لسوء  عليه  أتعرف  لم  الذي  يعقوبي  وأحمد 
اإلسبانية  أو من  الخاصة  لهجته  بولز قصصه سواء من  أعد 
تأسر  كما  بولز  تأسر شغف  الشفاهية  كانت  اإلنجليزية.  إلى 
شغفي، وكانت هشاشة اإلرث الشفهي المغربي تشغله بنفس 
حكاياتهم،  لي  وحكوا  حدثوني  الذين  »األشخاص  الدرجة: 
ذلك شيئًا شائعًا.  كان  المتعة.  أجل  من  ببساطة  ذلك  فعلوا 
الناس  كان  أقل،  أو  عامًا  خمسون  ببعيدة،  ليست  فترة  منذ 
التليفزيون  وصول  مع  الحكايات.  وسماع  الحكي  يحبون 
تغير كل شيء ولم يعد أحد يفّكر فيها. لقد قتل التليفزيون كل 

شيء، تقريبًا كل شيء. الموسيقى والموروث الشفاهي«. 
باألدب-  شغف  جمعهما  وشكري-اللذان  بولز  جّسد  لقد 
عالمين متضادين: عالم طنجة المؤسطر من قبل زواره وعالم 
الحياة  جراح  وعالم  والحرية،  الحلم  عالم  الحقيقي.  طنجة 
المريرة. وكان الصدام بينهما ال يمكن تحاشيه، والكتاب الذي 

أشرنا إليه خير مثال على ذلك.

ترجمة: أحمد عبد اللطيف
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غياب

ترجمات

86

106

ما يحدث اآلن في العالم العربي يتطلب 
رؤية مختلفة لألدب، تربط الممارستين 
األدبية والفنية بسياقهما السياسي 
واالجتماعي، وعدم الفصل بين فضاء 
اإلبداع والفضاء العام.

شاعرة البوليتزر  تريسي ك. سميث 
»... شاعرة ذات مدى وطموح غير عاديين.. ترسلنا 

مجموعتها »حياة علىالمريخ« إلى قشعريرة الخيال الرائعة ثم 
ُترجعنا إلى أنفسنا، ُمتغيّرين وراضين معًا«.

فوينتس ونوبل: »لم يأخذها 
تولستوي وال تشيكوف وال 

كافكا فلماذا سيمنحونها لي؟« 

كارلو�س فوينت�س

 اأحالم املا�ضي

امل�ضم�ضة

اأدباأدب
100
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حوار

كتبنصوص

78 74

112

مع حالة التجزئة العربية، أصبح من 
المسلمات عدم وجود سياسة عربية خارجية 

تتفق بموجبها الدول العربية الحالية على 
تحديد الصديق والعدو. تسمح المقاربات في 

كتاب »العرب وإيران« بتحليل التباين في 
مسار العالقات العربية- اإليرانية، وتأثيرها 

على المستوى االستراتيجي 
واالقتصادي واألمني باختالف 
موازين القوى والمصالح، كما 
تسمح القراءة بتوقع محطات 
مفصلية كبيرة في التحوالت 

اإليرانية المقبلة.

أرفض التطبيع مع إسرائيل 
وأرفض عبور حدود يقف 

عليها جندي إسرائيلي

حالة التحقق من خالل نفي 
اآلخر،ال أعرف إن كان العالم 

كله يعانيها أم ال!

جمال املو�ساوي - املغرب

منى ال�سيمي -  م�شر

ن�سيمة بو �سالح  - اجلزائر

اأنوار �سرحان -تون�س

علي الدم�ساوي - م�شر

حممد م�سهور -  اليمن

حممد باقي حممد -  �شورية

88



7475 7475

وما  األدبية  الكتابة  ب��دأت   §
عالقتك  هل  باإلنكليزية.  تزالين 
عائلي  ميراث  نتاج  اللغة  بهذه 
فقط أم هي رغبة منك في بلوغ 

قارئ آخر، غير عربي؟ 

- أولى قراءاتي األدبية كانت باللغة 
سنوات  من  وشرعت،  اإلنكليزية. 
الصغر، في الكتابة مباشرة باإلنكليزية. 
عالقتي بهذه اللغة تختلف عما قد يؤوله 
البعض، فأنا من جيل جاء بعد التحرر، 
منطلق  من  اليها  ألجأ  لم  أنني  بمعنى 
كونها لغة »أسمى« أو لغة »مستعمر«. 
أنتهى  تاريخيًا  حقبة  إلى  أنتمي  أنا 
اإلنكليزي  االستعماري  التواجد  فيها 
يمكن  بالمقابل،  مصر.  األم  بلدي  في 
اإلنكليزية  إلى  اليوم  البعض  ينظر  أن 
»الهيمنة«  لغة  كونها  منطلق  من 
األميركية، لكني، شخصيًا، لم أوظف 
قطعًا اإلنكليزية في سياق أيديولوجي 
عن  الدفاع  أو  لفكرة  الترويج  أجل  من 
وكثير  أكتب وفقط.  أنا  معين،  خطاب 
بأن  باإلنكليزية يخبرني  لي  يقرأ  ممن 
عالقتي  عربية.  روحًا  تحمل  رواياتي 
طبيعي،  بشكل  جاءت  اللغة  بهذه 

حوار - �سعيد خطيبي

الكتابة بالإنكليزية

ل تعني تقدمي تنازلت

أهداف سويف:

يناير   25 ثورة  وتداعيات  مصر،  تعرفها  التي  السياسية  التحوالت 
التي لم تف بوعودها كاملة، تشغل بال الروائية واألكاديمية المصرية 
أهداف سويف )62 سنة(، التي تؤمن بإمكانية بلوغ نهضة قريبة، لكنها 
ال تخفي بعض التشاؤم مما يدور حاليًا في كواليس السياسة.. »الدوحة« 
السنوي  المؤتمر  الحب«، مؤخرًا، على هامش  »خارطة  التقت صاحبة 

الثالث للترجمة بالدوحة، وأجرت معها دردشة في األدب والسياسة.

النهضة المصرية تتطلب أن يعيش كل المصريين الثورة
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اإلنكليزي،  باألدب  تأثري  باب  من 
لما  صغيرة  القراءة  تعلمت  أنني  كما 
كانت  التي  أمي  رفقة  إنكلترا  في  كنت 
تدرس هناك. قرأت، في البداية، األدب 
متأخرة،  مرحلة  في  ثم  اإلنكليزي، 

بدأت قراءة األدب العربي. 

§ لما تطالعين ترجمات كتبك 
برغبة  تشعرين  أال  العربية  إلى 

في الكتابة أيضًا بالعربية؟

إلى  ترجمتها  تمت  التي  كتبي   -
العربية، اشتركت بنفسي في ترجمتها. 
أمي، مترجمتي األولى، كانت تحدثني 
وتطلب رأيي في ترجمة بعض المقاطع 
في  أحيانًا.  أوجهها  وكنت  والعبارات 
الحقيقة، أنا ليس لي وجود بالعربية 

وإنما لي فقط ترجمات إلى العربية. 

§ ولماذا تمتنعين عن الكتابة 
الروائية بالعربية؟

- أنا أكتب بالعربية لما يتعلق األمر 
على  قدرة  أمتلك  ال  لكنني  بترجمة، 
كتابة النص األدبي مباشرة بالعربية. 
أكتب  لما  حال  أفضل  في  نفسي  أجد 
وجيزة،  فترة  غاية  إلى  باإلنكليزية. 
أسبوعي  عمود  كتابة  أبدأ  أن  قبل 
كنت  المصرية،  »الشروق«  بجريدة 
اتخيل نفسي أني غير قادرة تمامًا على 

الكتابة بلغتي األم. 
اآلخرين  الكتاب  عن  يميزك  ما   §
والدتك  العربية هي  إلى  مترجمتك  أن 
الدم  قرابة  فهل  موسى.  فاطمة  الناقدة 
قرابة  بلوغ  إلى  الدافع  هي  بينكما 

األدب؟ 
- كانت أمي من أهم الدارسات لألدب 
اإلنكليزي، وسبق لها ترجمة شكسبير، 
أعمالي.  ترجمة  بحظوة  شرفتني  وقد 
خاصة،  معاملة  كتاباتي  عاملت  حيث 
قرابة  كانت  سلفًا،  ذكرت  كما  وربما، 

الدم سببًا في بلوغ هذه الحظوة.

§ ربما لو جاءت الترجمة من 
شخص آخر غير والدتك لم تكون 

لترضي عنها بسهولة؟

الذي  الشيء  ولكن  أعرف!  لست   -
أستطيع أن أؤكد عليه أن أمي عاملتني 
إلى  معاملة خاصة في ترجمة أعمالي 
العربية. أحيانًا كانت تستشرني، وكنا 
نجلس مع بعضنا البعض وقتًا طوياًل 
من  فصل  ترجمة  وإلتمام  للمناقشة 

كتاب ما.

الشمس«  عين  »في  رواي��ة   §
)1992( واحدة من رواياتك التي 

تترجم لحد الساعة، لماذا؟

- في الحقيقة، كانت أمي قد شرعت 
بغتة  خطفها  الموت  لكن  ترجمتها  في 
ترجمتها  مشروع  بدأت  فقد   .)2007(
 ،)1999( الحب«  »خارطة  مع  لكتبي 
بعد  وقتها  بلغتها  التي  للشهرة  نظرًا 
لجائزة  القصيرة  القائمة  في  اختيارها 
على  اشتغلت  ثم  البريطانية،  البوكر 
بلغت  ولما  القصصية،  المجموعات 
رواية »في عين الشمس« التي ساعدتها 
ترجمة  منها  وبلغنا  ترجمتها،  في 
القدر شيئًا  حوالي 200 صفحة، شاء 
مؤجاًل.  المشروع  اتمام  وبقي  آخر، 
الترجمة،  مخطوط  طبعت  أنني  أتذكر 
أمي،  حياة  من  األخيرة  الفترة  في 
ببنط 18، كان بصر أمي في تناقص، 
كما كان خطها في الكتابة ورقنها على 

الكومبيوتر في تراجع كبير. 

هناك من يقول إن والدتك   §
ما  إزاء  النقد  من  بكثير  واجهتك 
جاء في الرواية ذاتها من إسهاب 

في تجاوز المحظور االجتماعي؟

أن  باعتقادي  صحيح.  غير   -
تنقل  أن  جدًا  المهم  من  نفسها  الرواية 
القارئ  العربية، وأن يطلع عليها  إلى 
العربي. شرعت، منذ فترة وجيزة، في 
متابعة ترجمة كتابي الجديد »القاهرة، 

منها  أفرغ  ولما  ثورتنا«،  مدينتي، 
سأشرع في كتابة رواية جديدة، أو في 
مواصلة ترجمة »في عين الشمس«، أو 

االثنتين معًا. 

ال���رواي���ة  أن  ال��م��الح��ظ   §
غرار  على  ال��ي��وم،  اإلنكليزية 
تستمد  ال��ف��رن��س��ي��ة،  نظيرتها 
غير  كتاب  أع��م��ال  م��ن  نجاحها 
الكتاب  خ��ص��وص��ًا  إن��ك��ل��ي��ز، 
الثالث،  ال��ع��ال��م  م��ن  ال��ق��ادم��ي��ن 
تثير  أال  تحديدًا.  وآسيا  افريقيا 
النقاد  لدى  تحفظًا  الحقيقة  هذه 

والقراء اإلنكليز؟

- في البداية، أثيرت بعض التساؤالت 
الحقيقة،  هذه  حول  والمالحظات 
التعليقات.  من  كثير  حولها  ودارت 
فهم  الوضع،  تغير  فقد  اليوم،  أما 
المكتوبة  للرواية  والمتتبعون  النقاد 
إنما  األجانب  الكتاب  أن  باإلنكليزية، 
يمثلون إثراء وإضافة لألدب اإلنكليزي، 
ال  عليه.  متفقًا  أمرًا  صار  وحضورهم 

ينظر إليهم بتاتًا بعين الشوفينية.

§ هنالك من يقول إن اإلنكليز 
األدباء  كتابات  أدلجة  يحاولون 

غير اإلنكليز؟

- شخصيًا، لو تحدثت عن حالتي، 
أيديولوجيا.  ألية  ميل  دونما  أكتب  أنا 
من  كثير  الرأي،  هذا  مع  أتفق  لست 
يكتبون  الذين  اإلنكليز  غير  الكتاب 
باإلنكليزية، والذين أعرفهم، لم يقدموا 

تنازالت.

نالحظ  متصل،  سياق  في   §
اإلنكليزي  القارئ  إقبال  تقلص 

على األدب العربي المترجم؟

اإلنكليزي  القارئ  أن  باعتقادي   -
متلهف لالطالع على األدب العربي. لكن 
المقدمة  الترجمات  أن  نالحظ  أحيانًا 
الئقة،  ترجمات  ليست  والمعروضة 
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بعض  هناك  التسرع.  عليها  يغلب 
الجهات التي تحاول أن تغطي العجز، 
وأظن  قطر«  »بلومزبري-مؤسسة  مثل 
يتطلع  عمومًا،  الغربي،  القارئ  أن 
الحديث.  العربي  األدب  على  للتعرف 
أن  يحتاج  العربي  األدب  أن  باعتقادي 
يحصل معه ما حصل مع األدب الالتيني 
أمثال  كتاب  تحول  حيث  اإلسباني، 
إلى  يوسا  وفارغاس  ماركيز  غارسيا 
كالسيكيات في األدب العالمي. أرى أن 
موجود  الجيد  العربي  اإلبداعي  النص 
الترجمة  واسطة  انتظار  في  ونبقى 
الغربي ونشره على  القارئ  إلى  لنقله 

أوسع نطاق.

الغربي  القارئ  يريد  م��اذا   §
خصوصًا،  واإلنكليزي  عمومًا، 

من الكاتب العربي؟

يعنى  فهو  محددًا.  شيئًا  يريد  ال   -
في  الخوض  دونما  العربي  باألدب 
القضايا الثانوية. إذا مال الكاتب العربي 
عن  إيكزوتيكي،  نص  تقديم  إلى  مثاًل 
حر،  فهو  الشرق،  وسحر  المرأة  قهر 
وإن أراد أن يقدم عماًل محترمًا ويسوقه 

فإن القارئ الغربي سيتلقاه. 

للثورة  م��ؤخ��رًا،  وث��ق��ت،   §
ال��م��ص��ري��ة ب��ك��ت��اب »ال��ق��اه��رة، 

مدينتي، ثورتنا«..

القاهرة  عن  كتابًا  أردته  نعم.   -
فيه  سردت  أيضًا،  كمدينتي  كمدينة، 
الثورة  أيام  خالل  يومياتي  بعض 
الشارع  في  عشته  وما  عشر،  الثمانية 

مع الشباب ومع أناس عاديين.

المثقفين  بأن  تعتقدين  أال   §
ربما  أو  إقصاؤهم  تم  المصريين 
في  دور  لعب  م��ن  استبعادهم 

التحوالت السياسية الحالية؟

المثقفين  من  كثيرًا  بأن  أظن   -
يشتغلون، كل واحد منهم على مستواه. 

المخزنجي  مثاًل،  األسواني  عالء 
وإبراهيم عبد المجيد ما زالوا يكتبون. 
الكتابة ليست كافية لبلوغ  صحيح أن 
ضرورية  لكنها  السياسي،  التغيير 
نحو  العام  الرأي  وتوجيه  مناخ  لخلق 

التغيير. 

§ أين تذهب مصر اليوم وهي 
األول  الرئيس  الستقبال  تستعد 

بعد الثورة؟

حركة  إلى  اهلل  بإذن  تتجه  أراها   -
نهضة. تتجه نحو نظام سياسي جديد 
 25 ثورة  أهداف  تحقيق  من  سيتمكن 
وعدالة  حرية  عيش،  الفعلية:  يناير 
يريدون  اليوم  المصريون  اجتماعية. 
تحول  وبلوغ  يناسبهم،  نظام  خلق 
مجرد  من  يتأتى  لن  والذي  حقيقي، 
صندوق.  في  ورقة  ووضع  انتخابات 
علينا، في الوقت الراهن، تقبل مجلس 
الشعب الذي أفرزه الصندوق والرئيس 
من  للتخلص  نتقبلهم  لكننا  المنتخب، 
وسيسهل  العسكرية،  المؤسسة  حكم 
مرحلة  دخول  بعدها  نسبيًا  علينا 

التغيير الحقيقية.

تحدثت  التي  النهضة  إذًا،   §
عنها سلفًا ما تزال مستبعدة في 

الوقت الراهن؟

من  القضية  نخسر  أن  يجب  ال   -
الطريق  األهداف.  إلى  النظر  مجرد 
مهمة  قضية  ذاته  في حد  الهدف  لبلوغ 
جدًا. ال بد أن يواصل كل مصري عيش 

الثورة، لنساهم معًا في بلوغ الهدف.

بالدفاع  التزامك  عنك  معروف   §
ماذا  الفلسطينية،  القضية  عن 
مستوى  ع��ل��ى  إل��ي��ك  أض��اف��ت 

تجربتك األدبية؟

- لست أعرف تحديدًا، لكن االلتزام 
من  جزءًا  يشكل  الفلسطينية  بالقضية 
لما  تكويني.  من  جزءًا  شخصيتي، 
أشرع في الكتابة، القضية الفلسطينية 

تكون بداخلي، هي جزء مني. 

موقفك  أن  البعض  يعتقد   §
ثقافيًا  إلس��رائ��ي��ل  ال��م��ق��اط��ع 
وأكاديميًا كان سببًا في خسارة 
البريطانية  ال��ب��وك��ر  ج��ائ��زة 

1999؟

- ربما، ولكني لم أهتم بالموضوع 
كثيرًا. يكفي أنني بلغت القائمة القصيرة 
أنا  مهم.  مكسب  ذاته،  حد  في  وهو، 
في  الغارديان،  جريدة  في  أكتب  مثاًل 
كل مرة أكتب فيها دفاعًا عن فلسطين، 
تتلقى الجريدة كمًا كبيرًا من الرسائل 
من  معتبر  عدد  أيضًا  ولكن  المعاتبة، 
رسائل التشجيع، بالتالي فإن االلتزام 
يبقى  ولكنه  المتاعب  بعض  يتضمن 

جزءًا من شخصيتي. 

§ كان لك حظ زيارة فلسطين، 
العرب  المثقفين  على  يجب  فهل 

أيضًا زيارتها ؟

إسرائيل  مع  التطبيع  أرفض  أنا   -
وأرفض عبور حدود يقف عليها جندي 
إسرائيلي، واستطعت دخول األراضي 
أجنبي.  سفر  بجواز  الفلسطينية 
أفرض على  أن  في  الحق  أمتلك  لست 
اآلخرين القيام بما ال يستطيعون. لكن 
فلسطينيين  هنالك  أن  نسى  أال  يجب 
في الداخل، وهم يريدوننا أن نزورهم، 

وأن نشاركهم حياتهم الثقافية.

أرفض التطبيع 
وعبور حدود يقف 

عليها جندي 
إسرائيلي، ودخلت 

فلسطين بجواز سفر 
أجنبي
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�ضيد الل�ؤل�ؤ

يمك���ن أن نطلق على عصرنا هذا )عصر الصورة(، س���واء 
قلن���ا: الص���ورة بمفهومها المادي ف���ي )الش���كل والهيئة(، أو 
بمفهومها المعنوي في الداللة على )الصفة والجوهر(، فعندما 

أقول: )صورة األمر كذا( أقصد: صفته وحقيقته.
ولي���س معنى ه���ذا أن )الصورة( مصطل���ح جديد، بل هي 
أداة عريقة في التراث اإلنس���اني عمومًا، والعربي على وجه 
الخص���وص، إذ إن الثقافة العربية اعتمدت تصورًا لمعبوداتها 
القديم���ة، وحولت ه���ذه المعبودات إلى كائنات مجس���مة عن 
طري���ق النحت، وهو ما رب���ط الصورة بالمق���دس، ولعل هذا 
الربط يفس���ر لنا هذا التحفظ الذي أحاط بالصورة والتصوير 

في الثقافة الدينية عمومًا.
ول���م تكن الصورة وثيقة الصلة بالمقدس���ات فحس���ب، بل 
إنه���ا كانت أداة المواضعة اللغوية، وهو ما أوضحه ابن جني 
في كتاب���ه )الخصائص( إذ يقول عند اجتماع البعض و»جاءوا 
إلى واحد من بني آدم، فأومئوا إليه، وقالوا: إنس���ان إنس���ان 
إنس���ان، فأي وقت س���مع ه���ذا اللفظ علم المراد ب���ه« ومن ثم 
كانت مهمة اللغة إحضار صورة األش���ياء ال األش���ياء نفسها، 
فإذا ذكرت كلمة )أس���د( لم أحضر أس���دًا أمام المخاطب، وإنما 
أحضرت صورة األسد في ذهنه، وهذا كله في مرحلة البدايات 
الثقافية، فلما تقدم اإلنس���ان حضاريًا، وانتقل من المحسوس 
إلى المج���رد، أصبحت الصورة أداته لتجس���يد هذا المجرد ثم 

أداته لتجسيد المتخيل والمتوهم.
وه���ذا ال���ذي نعرضه لي���س وقفًا عل���ى الثقاف���ة العربية، 
ب���ل إن الحض���ارات اإلنس���انية ت���كاد تتوافق في ه���ذا الوعي 
بوظيفة الصورة، كالثقافة الفرعونية واليونانية والفارس���ية 
واآلش���ورية والبابلية، مع األخذ في االعتبار الواقع الزماني 

والمكاني لكل حضارة.
وم���ن المؤكد أن للصورة حض���ورًا بالغ األهمية في الثقافة 
اإلس���المية، وتمتد ه���ذه األهمي���ة إل���ى أداة إدراك الصورة: 
)العين(، وق���د ترددت مف���ردة الصورة بمش���تقاتها المختلفة 
اثنتي عشرة مرة في القرآن، في مثل قوله تعالى: »وصوركم 
فأحس���ن صوركم« )غافر 64(، كما ترددت مفردة )العين( أداة 
لإلبصار س���تًا وثالثين مرة، في مثل قوله تعالى: »لهم قلوب 
ال يفقهون بها ولهم أعين ال يبصرون بها« )األعراف 279(، أما 

مادة )بصر( بداللتها الحقيقية والمجازية فوردت مئة وتس���عًا 
وأربعي���ن مرة، في مثل قوله تعالى: »فس���تبصر ويبصرون« 

)القلم 5(.
أم���ا العصر الحدي���ث، فليس م���ن المبالغ���ة أن نقول عنه 
إن���ه )عصر الص���ورة(، إذ ه���ي حاضرة حض���ورًا مركزيًا في 
كل المج���االت النظرية والتطبيقية، السياس���ية واالجتماعية 
والعسكرية واألدبية والفنية، وغيرها من المجاالت المختلفة، 
وقد انعكس���ت أهميتها في الخط���اب النقدي واألدبي، وترددت 
لها مصطلحات متعددة، منها: )المش���هدية، والصورة الناطقة 

والصامتة والملونة، وغير الملونة والمكبرة والمصغرة(.
إن كل ه���ذا حول الصورة إلى س���لطة بالغ���ة التأثير، كما 
جعله���ا أداة إعالمي���ة تف���وق الكلم���ة المنطوق���ة والمكتوبة، 
وي���كاد المتلق���ي ال يتقبل خبرًا، وال يقتن���ع برأي، وال يصدق 
وع���دًا، إال إذا اقترن بالص���ورة، ومن ثم ف���إن أجهزة اإلعالم 
المختلفة المقروءة والمسموعة، تسعى لتعويض فقد الصورة 
بوصفها وصفًا دقيقًا يجسدها للقارئ، ذلك أن الصورة ألغت 
الح���دود الفاصلة في الزمان والمكان، وألغت قوانين الحضور 
والغياب، بل أزالت الحاجز بين األموات واألحياء، فمن ماتوا، 
نراهم يتحرك���ون ويتكلمون ويفعلون من خالل الصورة التي 
حفظته���م من الغياب المطلق ال���ذي كان عليه األمر قبل ظهور 
تقنيات الص���ورة الحديثة، أي أن الصورة أصبحت مش���اهدة 

ومقروءة ومسموعة وملموسة.
 لكن الخطورة اآلن أن الصورة تحولت - أحيانًا - إلى أداة 
تزيي���ف للحقائق، ووس���يلة خداع للمش���اهد، إذ إن التقنيات 
تدخل���ت فيها بالحذف واإلضافة واإلح���الل والتبديل، وهو ما 
يجعل منها سلطة فاسدة مضللة، تستعملها األجهزة السلطوية 
في تحقيق أهدافها المضمرة والصريحة، وربما لهذا الحظنا أن 
هن���اك اتجاهًا يرفض ثقافة الصورة، بدعوى أن ضررها أكثر 

من نفعها.
وبرغم األهمية البالغة للصورة وثقافتها، كانت الدراس���ات 
الت���ي تابعتها مح���دودة ج���دًا، ومعظمها اتجه إل���ى وظيفتها 
األدبية والجمالي���ة والترفيهية، لكن الص���ورة في حاجة إلى 
دراسات معمقة حول تقنيتها ووظائفها واألدوات التي تقدمها 

للمشاهد، تقديمًا صحيحًا أو شائهًا.

د. محمد عبد المطلب

ثقافة الصورة 
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حبيب الصايغ يصدر ديوانين

 عبده وازن - بريوت

اللغة منفى العارف

ووطن اجلاهل

قد ال يحتاج الش���اعر اإلماراتي حبيب 
الصايغ إل���ى تقديم، فه���و يحتل موقعه 
الخاص في المش���هد الش���عري، الخليجي 
والعربي، عالوة على عمله في الصحافة 
من���ذ أع���وام، ناق���دًا ومعلق���ًا وصاحب 
»زاوية«. وال تنس���ى مجلة »أوراق« التي 
أسسها في أواسط الثمانينيات من القرن 
المنص���رم وكانت من المج���الت الثقافية 
المهم���ة إل���ى تعن���ى بالثقاف���ة العربي���ة 

الحديثة. 
أصدر الش���اعر حبي���ب الصايغ حديثًا 
ديوانين: األول عنوانه »كسر في الوزن« 
والثان���ي »اس���مي ال���ردى ول���دي« )دار 

االنتش���ار العربي(. هنا حوار مع الشاعر 
هو عبارة عن مدخل إلى عالمه الش���عري 
وإلى تجربته الطويل���ة في خوض غمار 

الشعر الحديث.

§ ُتصدر ديوانّي شعر ومختارات 
من قصائدك، لكن أحد الديوانين هو 
عنوانها  قصيدة طويلة  عن  عبارة 
)اس��م��ي ال���ردى ول���دي(، ف��ي هذه 
القصيدة الفريدة يبرز نفس رثائي 
غنائي عميق، وجودي ووجداني، 
يؤدي  وكأنه  فيها  الشاعر  ويبدو 
شخصية أورفيوس في األسطورة 

المغني   - الشاعر  لكنه  اإلغريقية، 
ماذا  وال���ذات..  العالم  يرثي  ال��ذي 
باب  تفتح  التي  القصيدة  هذه  عن 
وما  المجرة؟  تخوم  عند  الترانيم 
وماذا  كتابتها،  وراء  الكامن  السر 
تقله  لم  مما  فيها  تقول  أن  ارتأيت 

من قبل؟
- كنت أتمنى ترك هذا التساؤل للنقاد، 
ولكن بما أنك سألتني فال أملك سوى أن 
أجي���ب بقدر من الخجل تثيره في نفس���ي 
نبرة سؤالك الفخيم الذي أشكرك عليه. 

ليست )اس���مي الردى ولدي( قصيدتي 
الطويل���ة الوحيدة التي تصدر في كتاب، 
إنه���ا الثالث���ة، ف���أول كتب���ي الش���عرية 
المنش���ورة ض���م قصيدة واح���دة طويلة 
تحت عنوان )هنا بار بني عبس، الدعوة 
عام���ة(، كان ذلك عام 1980، ثم في عام 
1983 كررت التجرب���ة فأصدرت قصيدة 
طويلة اس���مها )ميارى( في كتاب شعري 

حمل االسم ذاته. 
اآلن وبعد مرور 27 عامًا تعود القصيدة 
الطويلة لتغازلن���ي أو أعود ألغازلها، ال 
أعرف، ولكن ما أعرف���ه هو أنني - على 
المس���توى الشخصي- أش���عر بأن عقلي 
وقلبي يعمالن بطريقة متوازية، ونتيجة 
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ذلك - وهو ما أراه اآلن بعد رحلة طويلة 
من العمل اإلبداع���ي والفكري- أنني كنت 
منذ البداية أدير صوتي الش���عري وأثقفه 
وأس���تخلصه ليك���ون فريدًا، وه���و ما قد 
يفس���ر حرصي عل���ى عدم نش���ر قصيدة 
يداخلني الش���ك في أنها لن تضيف جديدًا 

إلى تجربتي على األقل. 
في أواسط الس���بعينيات - وكانت قد 
تكونت لدي صورة واضحة عن الخريطة 
الش���عرية على األقل ف���ي منطقة الخليج 
- ق���ررت خ���وض رحلت���ي نح���و تغيير 
نصوص���ي ومحاولة خلق ش���يء جديد 
ف���ي اإلبداع الذي ُيكت���ب هنا؛ وقد حاولت 
تحقيق ذلك من خالل كتاباتي الش���عرية 
وكذلك من خالل مساهماتي في الصحافة 
عبر الحوارات أو المق���االت النقدية التي 
اجته���دت أن أعب���ر فيها عم���ا يعتمل في 
ذهني وعقلي من تصورات لحركة الشعر 
الجديد وللحداث���ة، ليس فقط فيما يخص 
الش���عر وإنما الحداثة في إطارها العام، 

الذي هو الحياة. 
وس���واء أكن���ت أخفق���ت ف���ي ذلك أو 
نجح���ت، إال أنن���ي من���ذ ذل���ك الوقت قد 
اعتبرت ذلك األم���ر قضيتي األولى بدافع 
من شعور بالمسؤولية وضع على كاهلي 
أعب���اء أعتقد أن���ه ال يتحمله���ا الكثير من 
الش���عراء، ربما بحك���م اختالف الظروف 
والمن���اخ وكذلك الفروق في الش���خصية 
والتصورات الفكرية، وبقدر ما كان ذلك 
صعب���ًا إال أن حماس���ًا ما س���اعدني على 
المهمة، أعني استكمال المضي  استكمال 

فيها وليس اكتمالها.
كما أنني اآلن - في لحظة إجابتي عن 
تس���اؤلك- أنظر بعين الرضا لذلك، رغم 
اعتق���ادي بأنه قد يكون أعاق مس���يرتي 
بالمعنى الزمن���ي، ومنبع هذا الرضا هو 
اعتقادي بأن ذلك االحساس بالمسؤولية 
- على المس���توى الشخصي - كان السبب 
الذي جعلني أتعامل مع تجربتي الشعرية 
بحرص الصائغ وأن���اة الحائك وعاطفة 
األب. وعلى الصعيد العام أشعر بسعادة 
ألنني بس���بب ذلك الحماس كنت مساهمًا 
بش���كل أو بآخر ف���ي ما ن���راه اليوم من 
حراك سياس���ي واقتص���ادي واجتماعي 
وثقاف���ي يدور على ه���ذه البقعة العزيزة 

من الوطن العربي. 

وعودة إلى ظالل س���ؤالك، انشغلت 
التنظي���ري  المس���تويين  عل���ى  كثي���رًا 
والتطبيق���ي - وهو تجربتي الش���عرية- 
بفكرة التصميم الجمالي للنص الش���عري 
وتخليص���ه م���ن أس���ر وح���دات البن���اء 
التقليدية كالجملة الش���عرية والقصيدة، 
تل���ك الوحدات التي جعل���ت الكثيرين من 
الش���عراء العرب على وج���ه الخصوص 
يفكرون ف���ي نصوصهم ويتعاملون معها 
بطريق���ة البّنائين، يضعون الطوبة فوق 
الطوب���ة في انتظ���ار أن يكتم���ل البناء، 
بينما أرى أن الش���اعر ليس بّناًء، الشاعر 
معماري ينجح حين يملك تصوره الكامل 
والدقيق، وما زلت أعتقد أن الشاعر حين 
يفكر كالمعم���اري فإن مكم���ن القيمة في 
شعره س���وف ينطلق من أس���ر الوحدة 
التقليدية فيتمدد األثر الشعري عبر النص 
كله، ويصبح النص الش���عري أكثر قربًا 
إل���ى التصمي���م الجمال���ي المع���روف في 
الرواي���ة أو الدرام���ا المس���رحية أو حتى 
في العم���ارة، ربما يغيب الجمال عن أحد 
تفاصيل���ه، ولكن جمال تل���ك التفصيلة 
الغائ���ب هو أن���ه بدونه���ا ال يكتمل جمال 
البن���اء الكلي، هكذا أرى الش���عر، وهكذا 

أتمنى أن يكون شعري. 
ه���ل كان في ذلك إجابة عن س���ؤالك! 
ال أع���رف ولكنن���ي بالفع���ل أتمن���ى أن 
أكون - كما قلَت في س���ؤالك- أورفيوس 
ال���ذي يحمل مواه���ب كثي���رة أبرزها أنه 
يتق���ن التعبي���ر عن نفس���ه باس���تعمال 
اآلالت الموس���يقية بعذوب���ة تتراقص لها 
الكائن���ات الحية والجم���ادات، وأن أكون 
بالطريقة نفس���ها قد أج���دت التعبير عن 
ذاتي باستعمال الكلمات في نفس ملحمي 
يش���به أنفاس أورفيوس، ألنني بالفعل 
حريص في ش���عري عل���ى أال أعيد القول 

مرتين. 

ما  القصيدة  هذه  في  تعتمد   §
تقول  ك��أن  الدائرية  البنية  يشبه 
البدء  نقطة  إلى  أعود  كأني  مثاًل: 
دومًا، أو : أعيد الحكاية من مطلع 
الشمس، كيف عمدت إلى بناء هذه 
أم  بتلقائية  كتبتها  هل  القصيدة، 

أنك عملت عليها سبكًا ونسجًا؟
- ال أج���د فارق���ًا بي���ن التلقائية وبين 

الس���بك والنس���ج؟ ق���د يج���د البّن���اء هذا 
الف���ارق، ألنه يحاول البن���اء وفق قوالب 
وضعه���ا آخرون، بينم���ا المعماري فال، 
فال الس���بك والنس���ج ينفي���ان التلقائية 
التلقائي���ة محروم���ة بطبيعته���ا من  وال 
أن توصف بالس���بك والنسج. أنا مؤمن 
بتلقائي���ة الس���بك والنس���ج الت���ي ه���ي 
تلقائية المعم���اري المطبوع الذي فور أن 
يعرف ماذا يريد يسعى لتحقيقه مستعينًا 
بما يتوف���ر، بالورق والق���ش أو بالطين 
أو بالصخر العتيد، وفي كل مرة س���وف 
ُيدهشك، ألن الدهش���ة مبثوثة باألساس 
ف���ي التصميم وقد أظهرته���ا بعد ذلك دقة 

البناء. 

القصيدة  أن  ت��ع��ت��ق��د  أال   §
هي  اليوت-  يقول  كما  الطويلة- 
تخضع  قصيرة  قصائد  مجموعة 
وحدة  عليها  يسبغ  بنائي  لسياق 

عضوية؟
- اليوت نفس���ه كتب إلى أحد أساتذته 
في هارفرد يقول له »إن سمعتي في لندن 
مبنية على قليٍل م���ن األبيات، ويصونها 
طباع���ة قصيدتين أو ثالث في الس���نة، 
الش���يء الوحي���د المهم أن ه���ذه القصائد 
ينبغي أن تكون كاملة وفريدة من نوعها، 
بحيث تصبح ُكل واح���دٍة منها حدثًا بحد 

ذاتها«.
أفضل أن أتذكر الي���وت بتلك المقولة 
عن تذك���ره برؤيته للقصي���دة الطويلة، 
أرى أن مصطل���ح القصيدة الطويلة - مع 
تحفظي - يشبه قولنا القصيدة القصيرة، 
من حيث كونه مجرد وصف يعتمد وحدة 
قي���اس للط���ول بالكلم���ة أو بالجملة أو 
بالصفح���ة، إنه أبدًا لي���س حكمًا فنيًا وال 
جماليًا وال حتى تصنيفًا يمكن أن نعتد به 
عند الحديث عن فن كالشعر، يكتمل النص 
فقط حين تصبح كل تفاصيله خدمًا لألثر 
الكلي المس���تهدف، أيًا كانت الصفة التي 

يحملها كل خادم من هؤالء. 

عمومًا،  شعرك  في  يتواجه   §
الوزن(  في  )كسر  ديوانك  في  كما 
اليومي  وال��م��اورائ��ي،  ال��واق��ع��ي 
والتجريدي،  الغنائي  والصوفي، 
ال��ذات��ي وال��م��وض��وع��ي، م��اذا عن 
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الثنائيات في شعرك،  جدلية هذه 
هل تعود إلى حال الصراع الداخلي 

الذي تحياه كشاعر؟
- »أما ما يكون الشعر، فالفضح« هكذا 
أق���ول في ديواني )غ���د(، وهي قناعتي، 
فإذا كان الفضح هو قم���ة اإلفصاح، قمة 
التعرية دون مواربة، بينما الشعر مولع 
بالس���رية والموارب���ة والتوري���ة، فل���ك 
أن تتخي���ل على أي ن���ار حامية يجب أن 
تنض���ج القصيدة، إنها نار الصراع القائم 
بين متضادات ليس لها أن تتصالح، وهو 
ما يمنح النص حالة مستمرة من الصراع  
بين باق���ة من المتقاب���الت كالتي ذكرتها 
في س���ؤالك، بين الواقع���ي الذي نعاينه 
والماورائ���ي الذي يؤثر ف���ي رؤيتنا له، 
بين اليومي الذي نعيشه والصوفي الذي 
يس���عى لتمكين الروح م���ن تحمله، بين 
الغنائي الذي يس���لي ال���ذات عن وحدتها 
والتجريدي الذي يس���عى لضمها في نسق 
عام يش���بهها. أرى أنه ال موضوعية في 
الش���عر، وأن اإلغ���راق ف���ي الذاتي���ة في 
المقاب���ل قد يكون هو غاي���ة الموضوعية 
حين يتعل���ق األم���ر بالش���عر، والرهان 
هنا ينبغي أن يكون على ثقافة الش���اعر 
واعتنائ���ه بتدريب ذاته وتنمية حواس���ه 
بحيث تصبح ذاته فردية جمعية في آن، 
عندها يصبح االس���تغراق في الذاتية قمة 

الموضوعية.

§ أسميك يا لغتي لغتي وأسميك 
منفاي، تقول في قصيدتك مخالفًا 
في  يجدون  الذين  الشعراء  معظم 
المنفى  وسط  وإقامة  وطنًا  اللغة 
الذي  المجازي  أو  الحقيقي  الكبير 
الغربة  هو  وال��ذي  فيه  يعيشون 

والعالم والحياة؟
- إنها مغالطة كبرى أو هي استسهال 
ش���ديد، اللغ���ة منف���ى الع���ارف ووطن 
الجاهل، نحن نتحدث عن الش���عر، فماذا 
إذا كان ش���رط التحقق في الش���عر ال يتم 
سوى بصنع لغة خاصة فريدة ومميزة! 
إذن بقدر نجاح الش���اعر في صنع ونحت 
لغت���ه الخاصة بقدر ما يقترب من منفاه، 
اإلضاف���ة أن المنفى هن���ا زمني، بمعنى 
أن الش���اعر الحقيقي يتقدم بلغته الفريدة 
وبرؤيت���ه المغايرة - يتق���دم في الزمن- 

مفارقًا اللغة السائدة، وهنا تصبح لغته 
منفاه، والش���اعر الحق ال يتنازل عن هذا 
المنف���ى، ب���ل يمعن في صنع���ه وتمتين 
بنيانه، ألن رهان الش���عر عل���ى الزمن، 
وعل���ى إح���داث نقلة في وع���ي اآلخرين 
ليتقدم���وا خط���وة في اتجاه ه���ذا المنفى 

فيتطور العالم. 

التفعيلة  ق��ص��ي��دة  ت��ك��ت��ب   §
مستخدمًا إيقاعات متهادية وكأنك 
قصيدة  م��ن  تستفيد  كيف  تعرف 
النثر على خالف شعراء تفعيليين 
التفعيلة،  لقصيدة  يتعصبون  كثر 
التفعيلية  القصيدة  أن  تعتقد  هل 
عن  تعّبر  أن  على  ق��ادرة  مازالت 
األزمات التي يعانيها إنسان القرن 
الحديث والمابعد حديث، ألم يفرض 
أال  ثم  الجديدة،  إيقاعاته  العصر 
استنفدت  القصيدة  هذه  أن  تعتقد 

بنيتها اإليقاعية وجماليتها؟

- يمكنني أن أجيبك بالنفي، ويمكنني 
أن أوافقك ال���رأي، ولكن هل يمكنك أنت 
أن تدع���ي أن قصائد جمي���ل بثينة وكثير 
ع���زة وعنترة وام���رؤ القي���س والمتنبي 
وأبوفراس ويزيد بن معاوية وغيرهم ال 
تروقك اآلن وال تثير فيك تس���اؤالت ذات 
قيم���ة فلس���فية وفكرية لها صل���ة عميقة 

بقضاياك المعاصرة! 

إذا كان أحد قادرًا على ادعاء أن القيمة 
الوحي���دة المتبقي���ة في تل���ك النصوص 
العظيمة الت���ي بقيت رغم م���رور الزمان 
إنما هي قيمة تاريخية فحسب، فال داعي 
للقول بأن الشعر - بما هو معمار- يمكنه 
أن يس���تخدم كافة أنواع م���واد البناء كي 

يتحقق.
التفعيل���ة  بفك���رة  االنش���غال  أت���رك 
والنثر والعم���ود لمن يكس���بون أرزاقهم 
م���ن التصني���ف والتنظي���ر، أم���ا هؤالء 
)المتعصب���ون لتفعيلته���م( فهم ش���عراء 

بناءون وليسوا معماريين. 

الخليج  ف��ي  الشعر  ع��ان��ى   §
رغم  على  العزلة  من  حااًل  العربي 
أفقه،  ف��ي  مهمة  أص���وات  ب���روز 
هل  برأيك؟  العزلة  ه��ذه  سبب  ما 
البتعاد  أم  ثقافية  أم  إبداعية  هي 
احتكرته  الذي  المركز  عن  الخليج 

بلدان معينة؟
- ه���ذه البل���دان التي احتل���ت المركز 
ألس���باب تاريخي���ة، ل���م تس���تطع فه���م 
تلك األس���باب، وهو ما يفس���ر تمس���كها 
بمركزيتها رغم زوال كل هذه األس���باب. 

هذا أحد وجوه المسألة في رأيي.

وج���ه آخر هو تل���ك الحال���ة الغريبة 
م���ن التحقق م���ن خالل نف���ي اآلخر التي 
يعاني منه���ا العالم العرب���ي، وال أعرف 
إن كان العالم كل���ه يعانيها أم ال! ما زال 
ع���رب كثر ينظرون إل���ى الخليج العربي 
وفقًا للصورة الذهنية التي تكرس���ت عنه 
في أزمن���ة تاريخية وّل���ت، رغم أن هذه 
الصورة باألس���اس لم تكن صحيحة في 
وقتها وإنما كان���ت ناجمة في جانب كبير 
منها عن ع���دم تواف���ر أدوات ومعلومات 
ومع���ارف، وهو م���ا يبرر إل���ى حد كبير 
شيوع تلك النظرة على األقل لدى العوام 
وقته���ا، إال أن���ه في زمن كالذي نعيش���ه 
وبعد أن تقاربت األبعاد فال أرى مبررًا إال 
ما أسميه االس���تكانة إلى صورة ذهنية 
منتهية الصالحية أتمن���ى أن يعاد النظر 
فيه���ا بروية وت���أٍن، كالم���ي ال يعني أن 
الش���عر في الخليج ف���ي أزهى عصوره، 
فيه م���ا فيه، إال أنني حاولت تفس���ير ما 

أسميته بالعزلة في سؤالك.

الفضح هو قمة 
اإلفصاح، قمة 

التعرية دون مواربة، 
بينما الشعر مولع 
بالسرية والمواربة
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ثرثرة في الفضاء

أمجد ناصر

تميزت العش���رون سنة الماضية بأش���ياء كثيرة. بحروب 
دموية وانهيارات اقتصادية وفتوحات علمية وكوارث طبيعية 
ال س���ابق لها. ولكنه���ا تميزت أيضًا ب���والدة القناة الفضائية. 
لعلنا ال نزال نتذكر مراس���ل قناة )سي إن إن( الذي فرد معداته 
على س���طح فندق الرش���يد في بغداد وراح ينقل لنا صورًا من 
جحي���م القصف األميركي الذي انفتح على بغداد. قد تكون تلك 
الوالدة األولى لهذا النوع من التليفزيون، عابر المحلية، الذي 
راح، بمرور الوقت، يس���م لحظتنا في التاريخ بميس���مه حتى 

ليصح القول إننا نعيش )حتى اآلن( في »عصر الفضائيات«.
بقناة واحدة انطلقت م���ن لندن غداة الحرب األميركية على 
العراق، ومع افتتاح مؤتمر مدريد الذي أطلق »عملية الس���الم« 
ف���ي المنطقة )أية مصادف���ة؟( راح الفضاء العرب���ي يكتظ بما 
هدب ودب من القنوات التي تناهز اليوم، حس���ب تقرير قرأته 

مؤخرًا، نحو ألف قناة فضائية عربية!
أثير محتشد بالثرثرة على مدار الساعة: »خبراء« سياسيون 
وعسكريون يتنقلون من شاشة الى أخرى، كليبات »غنائية« 
كاس���ية عارية، نج���وم مطبخ وتنجيم ولياق���ة بدنية، أتراك 
أثرياء وفقراء وعاشقون، المزيد من األتراك يحتلون شاشات 
الترفيه العربية.. هذر إخباري متواصل ال تقطعه إال الفواصل 

اإلعالنية والدعائية.. إلخ.
من يشاهد الفضائيات العربية )األكثر انتشارًا بينها( يخرج 
بانطباع أن العرب يهمهم كل ش���يء، ويتابعون كل شيء، إال 
الثقاف���ة. فمن يريد الترفيه هناك قنوات كاملة ال تفعل س���وى 
توس���يع مدى الغيبوب���ة االجتماعية عن الواق���ع، ومن يهتم 
بالطبخ سيش���م روائح الطعام منبعثة من جوانب الشاشات، 
ومن يرغب بمعرفة طالعه وما يخبئه له يومه وأي نجم يؤثر 
اآلن على حياته س���يكون على موعد م���ع متنبئين ال يفتُّ في 
عضده���م كذب نبوءاتهم المتواصل، ومن يهتم بالرياضة لديه 
ب���دل الفقرة الواحدة على الشاش���ة قن���وات رياضية من بابها 

لمحرابها. كل ش���يء موجود على الشاشة العربية إال الثقافة، 
ح أن ُتبّث  وإن وجدت فقرة كهذه على شاشة عربية فمن المرجَّ

في أوقات ميتة.
عندما يس���أل س���ائل بع���ض المعنيي���ن ع���ن البرامج في 
الفضائي���ات العربية في خصوص غياب الم���واد الثقافية عن 
شاشاتهم يقول بكل »برادة« وجه إنها مواد ثقيلة على المعدة! 
ق���رأت هذا الكالم، حرفيًا، على لس���ان أح���د مديري المحطات 

الفضائية النافذة في األثير العربي.
لقد استخدم هذا التعبير الذي يوحي بالتبّلك المعوي: ثقيلة 

على المعدة!
 كأن األمر يتعلق بمعدة المشاهد العربي ال بعقله. 

هل في األمر سوء تعبير؟
على األغلب، ولكنه »سوء التعبير« الذي يعكس ما هو ثاٍو 

في األعماق.
يمكن لغير هذا المدير الفضائي أن يقول ش���يئًا مشابهًا وإن 
كان أق���ل فجاجة.. مثل أن ال جمهور للم���واد الثقافية، أو أنها 
تخاطب النخبة، بينما على الشاش���ة الفضائية أن تتوجه إلى 

الجمهور العريض!
لس���ت مقتنعًا أن الم���ادة الثقافية نخبوية )= مس���تعصية 
على الفهم، رطانة!(، فاألمر يتعلق بطريقة عرضها وتقديمها 
وليس بطبيعة محتواها نفس���ه، ولكن حتى لو س���لمنا بأنها 
نخبوي���ة فمن حق هذه »النخب���ة« المنبوذة أن يكون لها تمثيل 
ما على الشاشة. ولكن كال. ال شيء من هذا يحدث. كأن هناك 
ع���داء متأصاًل ضد الثقافة عند م���ن يديرون القنوات الفضائية 
العربية.. وها هي فضائية جديدة تدعى »سكاي نيوز عربية« 
تنض���اف إلى الفضاء العربي المزدحم بأخبار بلد أو بلدين من 
بل���دان »الربيع العربي«.. ولكن من دون أن تحمل خبرًا س���ارًا 

للثقافة العربية.
فال عزاء للثقافة.

ا�ضتدراك
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غيَّ���ب الم���وت الق���اص والصحافي 
»عب���د الجب���ار الس���حيمي«، ع���ن عمر 
يناهز الخامس���ة والسبعين، وذلك بعد 
ألم عضال..ولقد ش���غل الراحل منصب 
محرر ورئيس تحري���ر لجريدة »العلم« 
المغربي���ة الناطقة بلس���ان حال حزب 
االس���تقالل، ث���م مديرًا مس���ؤواًل عقب 
اس���تقالة الروائي والقاص »عبد الكريم 

غالب«..

مس���ار  تابع���وا  الذي���ن  أن  عل���ى 
الس���حيمي، اس���توقفتهم أساس���ًا قوة 

ش���خصيته المتمثل���ة ف���ي جرأته على 
مالمس���ة قضايا سياس���ية واجتماعية 
بموضوعي���ة وروح نقدي���ة، بالرغ���م 
من انتمائه سياس���يًا لحزب االستقالل 
المحافظ والتقلي���دي التوجه، حتى أن 
البعض اعتبره أكثر جرأة من يس���اريي 
وتصوراته  آرائ���ه  ف���ي  الس���بعينيات 
ومواقفه التي توب���ع محاكمة بصددها 

ألكثر من مرة..

والواقع أن هذه الجرأة، لم تتجس���د 
في المستوى السياسي وحسب، وإنما 

في الجانب األدبي والثقافي، وذلك من 
حيث المحافظ���ة الدقيق���ة على صدور 
ملحق »العلم الثقافي« أسبوعيًا وبشكل 
منتظم، حيث أوكل مهمة اإلشراف عليه 
للشاعر »نجيب خداري« والحقًا ل� »محمد 

بشكار« وهو شاعر أيضًا..
ويع���د منبر العلم الثقافي المدرس���ة 
النواة التي كشفت عن أسماء علم فكرية 
وأدبية أغن���ت تاريخ المغرب الثقافي، 
وتكفي اإلشارة إلى: إبراهيم السوالمي، 
محمد برادة، محمد السرغيني، إدريس 
المليان���ي، عبد الكري���م الطبال، محمد 

 غياب كاتب

«بخط اليد»

»تجربة عبد الجبار السحيمي القصصية إلى جانب متابعاته 
اليومية في الصحافة، ورصده للحركة الثقافية في المغرب، 
أكس���بتاه نضجًا وواقعية في مواجهة المس���ائل والقضايا 
الثقافي���ة.. ولغته النقدية كلغته القصصية واضحة حادة، 

دقيقة وصارمة..«..
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عز الدين التازي، أحمد المديني، أحمد 
بوزفور، عمرو القاضي، رشيد بنحدو، 

وغيرهم من األسماء الرائدة..
عل���ى أنه وإلى جانب هذه المحافظة 
الدقيقة، تحق اإلشارة إلى دعمه الجاد 
والمتواصل للكفاءات الفكرية واألدبية 
حينها، وبالذات على مس���توى النش���ر 
والتداول، وهو ما وس���ع قاعدة األدب 
المغرب���ي الحديث، وأس���هم في تنويع 
وتنوع أسماء أدبائه وكتابه ومبدعيه..

ويكفينا التمثيل بالقاص أحمد بوزفور، 
والذي نش���ر له ف���ي وق���ت مبكر قصة 
»يس���ألونك عن القتل«، المتضمنة في 
مجوعته القصصي���ة األولى »النظر في 
الوج���ه العزيز«، بعد ما ع���رف به في 
الوسط الثقافي المغربي.. واألمر ذاته 
ينس���حب عن الروائ���ي والقاص عمرو 
القاض���ي الحائز على جائ���زة المغرب 
للكتاب في هذه السنة: 2012، والقاص 
محم���د ص���وف، محم���د االحس���ايني، 
والكت���اب  األدب���اء  م���ن  وغيره���م 
والصحافيين الذين مارس���وا تدريباتهم 
المهنية والحرفية في مؤسس���ة »العلم« 
كالس���وداني »طلحة جبريل«، و»رشيد 
نين���ي« المدير المس���ؤول ع���ن جريدة 

»المساء«، والذي خضع لالعتقال..
وباإلضافة إل���ى المحافظة والدعم، 
الموقف القوي من التوجهات الرس���مية 
الرامي���ة إل���ى اإلجهاز على مكتس���بات 
التوج���ه  ذات  الثقافي���ة  المؤسس���ات 
التقدمي كاتحاد كت���اب المغرب، حيث 
انس���حب الراحل عبد الجبار الس���حيمي 
ومحم���د برادة احتجاج���ًا في لحظة جد 
دقيق���ة من حياة االتح���اد، وفي مؤتمر 
من مؤتمرات���ه العاصفة، لما تبين بأن 
الغاية »ترس���يم« االتحاد وجعله تابعًا 

للدولة.
وقد عوقب االتحاد أكثر من مرة على 
مواقفه وال أدل حرمانه لفترات طويلة 
من صفة »جمعية ذات نفع عام«، والتي 
وبالرغ���م م���ن كونه ن���ال حظوتها في 
المراحل األخيرة، فإنها لم تفعل تفعياًل 
إيجابيًا، والدليل كونه لم يستطع عقد 

مؤتمره األخير في غياب الدعم المادي، 
دون أن نغفل عن ش���يء أساس يتمثل 
في تخل���ي التنظيم���ات الحزبية عنه، 
بعدما راهنت عليه في فترات سياس���ية 
عصيب���ة نظير مكاس���ب ومقاعد تخول 

أكثر من حظوة سياسية..
عل���ى أن الوجه الثان���ي للراحل عبد 
الجب���ار الس���حيمي، تجس���ده كتاباته 
الصحافي���ة والقصصية..وهي كتابات 
يس���مها التداخل من منطل���ق كون عبد 
يجنح  الصحاف���ي،  الس���حيمي  الجبار 
إلى توظي���ف آليات الكتاب���ة اإلبداعية 
ذاتها التي يعمد إليها في س���ياق إبداع 
قصصي، من س���رد ووص���ف ومفارقة 
وبالتالي س���خرية، ولئن كانت المادة 
الصحافية مقترن���ة بالراهن وتحوالته 
مما يس���تدعي التعليق في حينه..هذه 
المي���زة والخاصة، عبر عنها الش���اعر 
والصحاف���ي اللبناني »بول ش���اوول« 

بالقول:
الس���حيمي  الجب���ار  »تجرب���ة عب���د 

القصصية إلى جانب
الصحافة،  ف���ي  اليومية  متابعات���ه 

ورصده للحركة الثقافية في
المغرب، أكس���بتاه نضجًا وواقعية 

في مواجهة المسائل 
والقضايا الثقافي���ة.. ولغته النقدية 

كلغته القصصية واضحة
حادة، دقيقة وصارمة..«..

ولق���د ذاع���ت ش���هرة عب���د الجب���ار 
السحيمي انطالقًا من عموده الصحافي 
الالف���ت: »بخط الي���د«.. وكان يتصدى 
في���ه للواق���ع المغرب���ي والعربي، إلى 
داخلي���ة  قضاي���ا سياس���ية  مالمس���ة 
وخارجية.. وتم تجمي���ع مادة العمود 
بداية في سلس���لة »شراع« التي أشرف 
عليها الصحافي واإلذاعي خالد مشبال 
فص���درت ف���ي كتي���ب صغي���ر الحجم 
بالعنوان ذاته: »بخط اليد«، وتنصيص 
هو »ش���ظايا من ذاكرة الزمن المغربي« 
وملح���ق موج���ز عب���ارة ع���ن آراء في 
كتاباته الصحافية والقصصية، لتصدر 

الحقًا ضمن منشورات دار توبقال..

بي���د أن ما طبع تجربت���ه القصصية 
خاص���ة الواقعية، لطبيع���ة المرحلة، 
إلى ك���ون عب���د الجبار الس���حيمي من 
القصيرة  القص���ة  لجنس  المؤسس���ين 
بالمغرب..ولق���د راكم ف���ي هذا الجنس 

المجاميع التالية:
� م���والي / الخانج���ي / القاه���رة: 

..1965
� الممكن من المس���تحيل / المغرب: 
1969.. وص���درت في ث���الث طبعات 

آخرها عن دار توبقال: 2010..
الثقاف���ة /  دار  المري���ا /  � س���يدة 

المغرب: 2007..
وفي رأي للقاص »إدريس الخوري« 
الذي سبق له العمل في مؤسسة جريدة 
»العلم«إل���ى جانب الراح���ل عبد الجبار 
الس���حيمي، وذلك بخص���وص كتاباته 

القصصية:
»عب���د الجبار الس���حيمي كاتب قصة 

يملك صوتًا متميزًا
 عنا جميعًا، وينتمي إلى هذا الجيل 

المهموم نفسه الذي ننتمي
 إليه بالرغم عنا، جيل يقلق سريعًا 

ويعبث سريعًا، ويدين 
 الجم���ود والجهل حي���ث يتوهم أنه 

يملك قضية، فإذا به يفقد حتى
 البدي���ل وال يمل���ك س���وى الهروب 

واإلدانة والرفض.. وطبعًا فهذه 
 خاصية مش���تركة، نتقاس���مها مع 

الجيل اآلخر في العالم، لكن اآلخر
 نفس���ه تجاوزنا، ألن���ه حقق على 

األقل بعض اإلرهاصات الثورية
ف���ي  نمضغه���ا  جعلتن���ا  الت���ي   

المقاهي..«.
القصصية  التجرب���ة  وحظيت ه���ذه 
بنقد واسع، واهتمام جامعي أكاديمي، 
وال أدل تناوله���ا في أطروحات لكل من 
أحم���د اليابوري، أحمد المديني ونجيب 

العوفي..
ختام���ًا يبق���ى الراحل عب���د الجبار 
الس���حيمي، نموذج���ًا للمثق���ف الملتزم 
بقضايا وهموم الشعب في جرأة نقدية 

وموضوعية نادرة اليوم.
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اأن�ضودة اإفريقية

كن���ت صغي���رًا أحب���و فوق ش���طوط 
الش���عر واللغة، وكان الفيتوري يعلمني 
أن���ا وكثيرين م���ن رفاقي معن���ى الثورة 
والحري���ة واألمل، كانت دواوينه المبكرة 
»أغان���ي إفريقيا« و»عاش���ق من إفريقيا« 
و»اذكرين���ي ي���ا إفريقيا« بمثاب���ة الرحم 
لتش���كل طفولتنا الشعرية والثورية معًا. 
وأذكر أنني كنت حين أقرأ هذه الدواوين، 
كنت أتصبب عرقًا، وكنت أحبس نفس���ي 
بين جدران الغرفة، حتى يمكنني القراءة 
بصوت ع���ال، وكن���ت أس���تمتع بصدى 
الص���وت ورني���ن الكلم���ات، وه���و يرتد 
إل���ّي، وينزلق فوق ص���دري وكأنه رذاذ 
ش���فيف، وعناقيد ضوء تناث���ر للتو من 
بطن س���حابة حبلى، هذه الحالة الفريدة 
من القراءة تمتع بها الفيتوري وحده في 
ذاكرتي الشعرية، ولم يزاحمه فيها سواه 
من الشعراء: »يا أخي في الشرق، في كل 
سكن/ يا أخي في األرض، في كل وطن/ 
أن���ا أدع���وك.. فه���ل تعرفن���ي؟ / يا أخا 
أعرف���ه.. رغم المحن / إنني مزقت أكفان 
الدجى / إنني هدم���ت جدران الوهن/ لم 
أع���د مقبرة تحكي البلى/ لم أعد س���اقية 
تبك���ي الدمن / لم أعد عب���د قيودي / لم 
أع���د عبد ماض هرم عب���د وثن / أنا حي 
خال���د رغم الردى / أن���ا حر رغم قضبان 
الزمن / فاس���تمع لي.. استمع لي/ إنما 

أذن الجيفة صماء األذن«.
لم تخفت أنش���ودة الفيتوري هذه رغم 
مرور الس���نين وتحوالت مجرى الش���عر 
والحي���اة، وم���ا زل���ت أرجع إليه���ا بين 
الحي���ن واآلخر، وأس���تعيدها ف���ي مرآة 
الطفولة، كدفقة حية من دفقات الش���هوة 
األولى وتفتح الخيال على نضج السؤال 
وحقائق العناصر واألشياء، وبراح الفكر 

والمعرفة.
دارت األيام، وعلى المسرح الكبير بدار 
األوبرا المصرية وفي ليلة رطبة من صيف 
عام 1989، جلس���ت أتحس���س أنفاس���ي 
وأشحذ مخيلتي وأسأل نفسي: ترى هل 
سأوفق في إلقاء قصيدتي أمام هذا الجمع 
المتنوع من المثقفين والمبدعين، وسوف 
يس���بقني إلى المنصة محم���د الفيتوري، 
وهو ش���اعر كبير مخضرم، يعرف كيف 
يجيد العزف على وتر الجمهور، ويصعد 

به إلى ذروة اللحن في تناغم حي.
ازدادت حيرتي وارتباكي، حين صعد 
الفيت���وري، وب���دأ يعل���و ويحل���ق بخفة 
طائر تحت س���قف اللغة وال���كالم، بينما 
تتناث���ر قصيدت���ه كفراش���ات ملونة في 
فضاء المسرح، وس���ط حماس الجمهور 
وتصفيق���ه، وأنا أحاول الس���يطرة على 
ارتباكي.. ثم جاء ال���دور علّي، وقبل أن 
أصع���د فوجئ���ت بالفيت���وري يربت على 

كتف���ي، ويهم���س: »هيا يا ش���اعر نحن 
ننتظرك.. وأنا أحب���ك«.. لملمت حيرتي 
مثل طفل، ثم بدأت ف���ي إلقاء قصيدتي، 
لم أشعر بجسمي، وأنا أنوع في طبقات 
الصورة واإليقاع، وأكشف بمحبة الشعر 
أقنعة المجاز والرموز والدالالت، وس���ط 
تصفيق وحماس الحضور، مثلما حدث في 
المش���هد األول. كان لربتة الفيتوري على 
كتفي فعل الس���حر، فازددت ثقة بنفسي 
وبقصيدت���ي، ثم���ار هذه الثق���ة حصدتها 
بسرعة، وبش���كل عفوي وتلقائي، حين 
احتضنن���ي الفيتوري بأب���وة حانية فور 
نزول���ي من ف���وق المنصة قائ���اًل: »كنت 
هائاًل، القصيدة جميلة وعميقة، وإلقاؤك 

بهرني«.
كانت المناسبة فوزنا بجائزة كفافيس 
الدولي���ة في الش���عر م���ن اليون���ان، وقد 
حصده���ا الفيتوري عن الش���عر العربي، 
وأنا عن الش���عر المصري.. كنت س���عيدًا 
بفوزي معه بهذه الجائزة، ومازلت أعتبر 
هذا الحدث من أهم المصادفات المش���رقة 
ف���ي حياتي الش���عرية.. بعده���ا لم ألتق 
الفيت���وري، كنت أتتبع أخب���اره وأتلقف 
قصائده المنشورة هنا وهناك، وأتعجب 
حي���ن أقرؤها، كيف اس���تطاع هذا الفتى 
األسمر أن يمنح لغة الشعر كل هذا األلق، 
كيف يمزج الصوفية بنشدانها الروحاني 
المفارق لمش���اغل الجسد والروح بحسية 
مرهف���ة معجونة بهموم اإلنس���ان وقلقه 
وتمرده على واقعه الجائر. وكأن ثمة يدا 

تتشبث باألرض وأخرى بالسماء.
لقد ولد الفيتوري بقوة الشعر، وحين 
تفتح���ت عين���اه واش���تد ع���وده ووعيه 
بالدنيا،  كان محيطه اإلفريقي، مس���قط 
رأس���ه ومرتع صب���اه ينزف ف���ي براثن 
الظالم واالس���تعمار والقمع واالستبداد. 
وكان عليه حينذاك أن يوحد بين صرخته 
الطفولية الغضة، وبين صرخة أخرى ال 
تع���رف الهدوء أو المس���اومة، أكثر عمقًا 
واتس���اعًا ودويًا، وهي صرخة الش���اعر 
الثائر، ال���ذي يتخذ من قصيدته س���الحًا 
ضد الظل���م والطغيان ورفي���ق درب في 
النضال، حتى صار الشعر صديقًا حميمًا 
يبثه نجواه وهموم���ه، ويرى فيه مرآته 

الحقيقية، من دون تزييف أو رتوش.
الفيت���وري إلفريقيا.. ألحالمها  انحاز 

 جمال الق�سا�ض - م�شر

في محبة  الفيتوري الذي لم يمت!
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وأش���واق ش���عوبها في العدل والحرية، 
وحل���م،  كأس���طورة  إفريقي���ا  وظل���ت 
وأغني���ة، وصرخة، ومعج���زة، تالزمه 
كظله، في تجوال���ه وترحاله في صخبه 
وصمته، ظل���ت تخطف الروح والجس���د 
مع���ًا، وتهزهما في طق���وس واحتفاالت 
وع���ادات وتقاليد حي���ة، نابعة من ثقافة 
عريق���ة ش���ديدة الخصوصي���ة والندرة، 
تنفك فيها العقد والفواصل الس���ميكة في 
الزم���ن والعناصر واألش���ياء. فال فرق، 
بل ال فواصل، ال مس���افة في شعره بين 
إفريقيا وبين الحبيبة العشيقة، أو بينها 
وبين ش���مس الطهر والطهارة، أو بينها 
وبي���ن إش���راقة الصبح حي���ن تخب من 
تحت ركام الظالم. إفريقيا كراس���ة النور 
واألمل،ال تش���ع فقط من ش���قوق األرض 
وفجوات الس���نين، وإنما تنصهر وتعرج 
بمحبة الحياة إلى قدس���ية الس���ماء، إنها 
محراب الناسك، وعباءة العراف، وورد 
الصوفي.. وعلى قول الفيتوري نفس���ه: 
»م���ن أجلِك ي���ا إفريقيا يا ذاَت الش���مِس 
الزنجّية/ يا أرَض األيام الحيَّة/ يا أغنيًة 
.. /صوُتك هذا؟ إنني أكاُد أن  في ش���فتيَّ
ألمُسُه/ أكاُد أن أنُشق من غصونه رائحَة 
األرِض وعرَق الجباه/ صوُتِك يا إفريقيا 

صوُت اإلله«.

ف���ي ظ���ل كل ه���ذا، تف���رد قام���وس 
الفيتوري الش���عري، وأض���اف إلى لغة 
الش���عر الكثير م���ن المف���ردات الطازجة 
الخاصة، كان من أبرزها مفردات األبيض 
واألس���ود، أو األبي���ض والزنج���ي، وما 
يرشح تحتهما من تدرجات الظل واللون 
والرائحة، لقد توحدت هذه المفردات في 
وانصهرت  وتزاوجت  الفيت���وري  قصيدة 
مع بعضها بعض���ًا ليس فقط باعتبارهما 
متوالية فني���ة تحرر اللوحة التش���كيلية 
م���ن نمطيته���ا وفراغه���ا الرخ���و، وإنما 
باعتبارهم���ا إح���دى الثنائي���ات الضدية 
العقيم في لوحة الوجود والعدم، ليفضح 
م���ن خالله���ا سياس���ة القمع والتعس���ف 
والتمييز العنصري ضد إنس���ان إفريقيا، 

صاحب األرض والتاريخ والحلم. 
وقب���ل أن يص���رخ محم���ود دروي���ش 
بأع���وام طويلة ف���ي قصيدته الش���هيرة 
»سجل أنا عربي/ ورقم بطاقتي خمسون 
ألف«، كان الفيتوري يصرخ في قصائده 
صرخة ال تكتف���ي بالتحري���ض والتمرد 
على قيد العبودي���ة، وإنما صرخة هوية 
واحتجاج ضد الوجود، وسياسة اإلزاحة 
والتهمي���ش قائاًل: أنا زنجيٌّ وأبي زنجيُّ 
الَجدِّ /أنا أسوُد... لكني أمتلُك الحّرية/ 
َس���ها / فألمِض شهيدًا  أرضي األبيُض دنَّ

وليمض���وا مثل���ي ش���هداء أوالدي/ ألن 
ْيتني  وجهَي أسوُد وألن وجهك أبيُض سمَّ
عبدًا /ووطئ���ت إنس���انيِّتي فصنعت لي 

قيدا«.
ألنش���ودته  الفيتوري  انح���از  ومثلما 
اإلفريقي���ة، كنقط���ة للخ���الص واألم���ل 
انح���از أيضًا ألقنعته ورم���وزه، غمر في 
مياهه���ا روح���ه، ليمن���ح جس���ده ومضًا 
من ال���دفء والحيوية، ويكس���ب جس���د 
القصيدة معن���ى التواصل م���ع الماضي 
ف���ي لحظاته الحميمة الخالقة،   فال بأس 
وهو الشاعر أسمر البشرة، أن يلبس في 
لحظة اس���تثنائية على المستوى النفسي 
والتاريخ���ي قناع الفارس الش���اعر عنتر 
بن شداد. لكنه يحتفظ بمسافة فنية بينه 
وبينه، حتى يستطيع أن يخلع القناع في 
الوقت المناسب، حريصًا على أال يقع في 
أسر الش���خصية. األمر نفسه مع المغني 
األميرك���ي الزنج���ي »بول روبنس���ون«، 
باعتباره أحد المناضلين ضد العنصرية. 
لقد اتخذ الفيتوري من هؤالء مجرد غاللة 
لتكثي���ف طبق���ات المعن���ى والدالل���ة في 
القصيدة، وأيض���ًا كنافذة يطل منها على 
نفس���ه، في مرآة اآلخ���ر، صاحب الحلم 

والمعاناة المشتركة.
أق���ول،  حي���ن  أبال���غ  لس���ت  لذل���ك 
والفيتوري يرقد اآلن على س���رير األمل، 
يكاب���د م���رارة المرض، وص���دره ربما ال 
يقوى على تحمل نسمة شاردة تتسلل من 
فرجة النافذة: لقد ظلمت الساحة الشعرية 
العربي���ة الفيت���وري، فمنجزه الش���عري 
ل���م يل���ق االهتم���ام النق���دي الالئ���ق من 
الحكة النقدية، س���واء ف���ي موطن مولده 
الس���ودان، أو في ليبيا التي شكلت المدار 
الطويل لرحلته في العمل على الصعيدين 
الثقافي والدبلوماسي، أو في مصر الذي 
تش���كل فيها جزء حميم من وعيه الثقافي 
والمعرف���ي والتعليم���ي، وجعلت���ه يردد 
بأس���ى في الكثير من حواراته الصحافية 
»أنا في الحقيقة ش���اعر أنتمي إلى الفكر 
الت���راث  المصريي���ن وكذل���ك  والثقاف���ة 
المصري، وال أعلم لماذا يتجاهلون هذا«.

يبق���ى أن أق���ول: فلتهنأ أيها الش���اعر 
العذب الخالق، لقد تركت لشعرنا وثقافتنا 
الكثي���ر من اإلبداع الح���ي، ودفء الخيال 

والمعرفة. 
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موت النظرية

 فخري �سالح - عمان

تنقل التغيرات الجذرية في المجتمع 
والسياس���ة الثقاف���ة والفنون من ضفة 
إل���ى ضفة، من م���زاج عام إل���ى مزاج 
يخالف ما تعارف عليه الناس وارتضوه 
ألنفس���هم مدة طويلة من الزمان. هكذا 
تتح���ول الفنون، وتتغي���ر طرق النظر 
إليها، كما تولد التيارات األدبية والفنية 
والنظريات التي تسعى لتأويل األعمال 
األدبية والفنية وعالقتها بالسياق الذي 
يمثل الحاضنة المادية والروحية لوالدة 
النصوص واألش���كال والوعي النظري 
الخاص بفهم تلك النصوص واألشكال. 
هك���ذا تعانقت األحداث الكب���رى، التي 
رّج���ت المجتمع���ات والحض���ارات عبر 
العصور، مع تحوالت أش���كال الفنون 

والرؤى النظرية التي نشأت حولها.  

يمك���ن انطالقًا من التصور الس���ابق 
النظرية وتيارات  النظر إلى تح���والت 
النقد الغربية خالل نصف القرن األخير 
من انشطار العالقة بين األدب والفنون 
من جهة، والمجتمع من جهة ثانية، ففي 
ض���وء عدم تحقق ما حلمت به الثورات 
الطالبية في أوروبا وأميركا في نهاية 
س���تينيات القرن الماض���ي، من تغيير 

ج���ذري وردع للتح���والت الرأس���مالية 
الزاحف���ة، انفصمت العالق���ة بين الفن 
والمجتم���ع، وكان م���ن نتائ���ج  ذل���ك 
انكفاء األدب والثقاف���ة إلى قوقعتهما، 
فص���ارت السياس���ة أله���ل السياس���ة 
واألدب أله���ل األدب. لق���د حص���ل نوع 
من االنقط���اع، أو »القطيع���ة« بتعبير 
الفيلس���وف الفرنس���ي لوي ألتوسير، 
بين ما هو أدبي وفني، وثقافي بعامة، 
وبين الممارس���ة اليومية، من سياسة 
واجتماع، فانس���حبت اآلداب والفنون، 
ال  ف���ي فرنس���ا وحدها بل ف���ي أوروبا 
وأميركا ومعظ���م جهات العالم األربع، 
إلى الداخل، لتصب���ح الكتابة واإلنتاج 
الفني ممارستين فرديتين تسعيان إلى 
التركيز على المشاعر الجوانية للكاتب 
أو الفن���ان. ومع م���ا كان لذلك التحول 
من آثار إيجابية على اآلداب والفنون، 
من حي���ث تركيز الكات���ب والفنان على 
عملهما، فقد أثر سلبًا على العالقة بين 
الكتاب والفنانين من جهة والمتلقين من 
جهة أخرى. أصبحت الكتابة والرس���م 
المسرحي، وأشكال  والنحت والعرض 
الفن���ون جميعها، نوعًا من الممارس���ة 
المغلق���ة عل���ى ذاتها، الت���ي تنظر في 

أعطافها، ناس���ية أن هناك عالمًا يقبع 
في الخارج يرسل إليها إشارات خاطفة 
بعيدة. ال ش���ك أن ذل���ك لم يكن بتأثير 
عدم نجاح ثورة الط���الب التي اندلعت 
في أوساط طلبة الجامعات وأساتذتها، 
في أوروب���ا وأميركا، وحده. فالحقيقة 
أن تأثيرات الحربين العالميتين األولى 
والثاني���ة دفعت المثقفين والفنانين في 
الصقع الغربي من الكرة إلى االنسحاب 
بأدواره���م  واالكتف���اء  الداخ���ل  إل���ى 
المخصوص���ة ف���ي الكتاب���ة والرس���م 
والنحت وكل ما يتص���ل بعملهم كأفراد 
عارفين بأسرار صنعتهم الفنية. وجاء 
إجهاض ث���ورة الطالب، التي ش���ارك 
الكت���اب والفنانون والفالس���فة  فيه���ا 
والمثقفون وأس���اتذة الجامعات، ليزيد 
الكت���اب والفناني���ن والمش���تغلين في 

الجامعات انسحابًا من المشهد. 

 عل���ى صعي���د النظري���ة والتأويل 
األدبي ولد ما يس���مى مفهوم االستقالل 
النس���بي للعمل األدبي في كتابات لوي 
ألتوسير وش���روحات تالمذته، ومنهم 
بيي���ر ماش���يري صاح���ب كت���اب »عن 
نظري���ة لإلنتاج األدبي«  والفيلس���وف 

الفرنس���ي ميش���يل فوكو )في كتاباته 
عن مفهوم الخطاب وكون هذا الخطاب 
ف���ال تمكن  يعي���ش حيات���ه الخاص���ة 
مقاومت���ه بأي صورة من الصور(. كان 
عمل ألتوس���ير بمثابة ثورة مدهشة في 
الفلسفة والعلوم اإلنسانية عندما حلل 
ما س���ماه أجهزة الدول���ة األيديولوجية 
وأع���اد قراءة كارل مارك���س في كتابه 
الش���هير »قراءة رأس الم���ال«، وكذلك 
م���ن خالل تطوي���ره مفه���وم »القطيعة 
ع���ن  أخ���ذه  ال���ذي  االبس���تمولوجية« 
الفرنسي غاستون باشالر.  الفيلسوف 
لكن، بغض النظر عن التحوالت شديدة 
األهمية الت���ي أحدثها عمل ألتوس���ير، 
في الفلسفة والنظرية األدبية، فإن أثر 
ذلك على الحقل الثقافي كان س���لبيًا إذ 
إنه فصل بس���يف بّتار بين عالم الخلق 
األدبي والفني والس���ياقات السياس���ية 
والمجتمعي���ة التي ينت���ج فيهما األدب 
والفن. كما أن عمل ألتوس���ير وتالمذته 
في حقلي الفلس���فة ونظرية األدب فتح 
الب���اب واس���عًا النفص���ال النظرية عن 
األدب والف���ن )فص���ارت النظرية مركز 
ذاتها غير محتاجة إلى النصوص التي 
نش���أت النظرية من أجل تأويلها(، كما 

انفصال الممارس���تين األدبية والفنية عن الفضاء السياس���ي االجتماعي 
كان نوع���ًا من الهروب وطلب الس���المة عند كثير من النق���اد والباحثين 
واألكاديميين العرب الذين خافوا س���يف الس���لطان فحشروا أنفسهم في 
ممارس���ة نصية ال تصل إل���ى المتلقي العام، وابتدعوا ألنفس���هم رطانة 
علمية ال يفهمها إال من تعلموها وصاروا أعضاء في مؤسس���ات الحداثة 

أو ما بعد الحداثة.

 لوي ألتوسير
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تنقل التغيرات الجذرية في المجتمع 
والسياس���ة الثقاف���ة والفنون من ضفة 
إل���ى ضفة، من م���زاج عام إل���ى مزاج 
يخالف ما تعارف عليه الناس وارتضوه 
ألنفس���هم مدة طويلة من الزمان. هكذا 
تتح���ول الفنون، وتتغي���ر طرق النظر 
إليها، كما تولد التيارات األدبية والفنية 
والنظريات التي تسعى لتأويل األعمال 
األدبية والفنية وعالقتها بالسياق الذي 
يمثل الحاضنة المادية والروحية لوالدة 
النصوص واألش���كال والوعي النظري 
الخاص بفهم تلك النصوص واألشكال. 
هك���ذا تعانقت األحداث الكب���رى، التي 
رّج���ت المجتمع���ات والحض���ارات عبر 
العصور، مع تحوالت أش���كال الفنون 

والرؤى النظرية التي نشأت حولها.  

يمك���ن انطالقًا من التصور الس���ابق 
النظرية وتيارات  النظر إلى تح���والت 
النقد الغربية خالل نصف القرن األخير 
من انشطار العالقة بين األدب والفنون 
من جهة، والمجتمع من جهة ثانية، ففي 
ض���وء عدم تحقق ما حلمت به الثورات 
الطالبية في أوروبا وأميركا في نهاية 
س���تينيات القرن الماض���ي، من تغيير 

ج���ذري وردع للتح���والت الرأس���مالية 
الزاحف���ة، انفصمت العالق���ة بين الفن 
والمجتم���ع، وكان م���ن نتائ���ج  ذل���ك 
انكفاء األدب والثقاف���ة إلى قوقعتهما، 
فص���ارت السياس���ة أله���ل السياس���ة 
واألدب أله���ل األدب. لق���د حص���ل نوع 
من االنقط���اع، أو »القطيع���ة« بتعبير 
الفيلس���وف الفرنس���ي لوي ألتوسير، 
بين ما هو أدبي وفني، وثقافي بعامة، 
وبين الممارس���ة اليومية، من سياسة 
واجتماع، فانس���حبت اآلداب والفنون، 
ال  ف���ي فرنس���ا وحدها بل ف���ي أوروبا 
وأميركا ومعظ���م جهات العالم األربع، 
إلى الداخل، لتصب���ح الكتابة واإلنتاج 
الفني ممارستين فرديتين تسعيان إلى 
التركيز على المشاعر الجوانية للكاتب 
أو الفن���ان. ومع م���ا كان لذلك التحول 
من آثار إيجابية على اآلداب والفنون، 
من حي���ث تركيز الكات���ب والفنان على 
عملهما، فقد أثر سلبًا على العالقة بين 
الكتاب والفنانين من جهة والمتلقين من 
جهة أخرى. أصبحت الكتابة والرس���م 
المسرحي، وأشكال  والنحت والعرض 
الفن���ون جميعها، نوعًا من الممارس���ة 
المغلق���ة عل���ى ذاتها، الت���ي تنظر في 

أعطافها، ناس���ية أن هناك عالمًا يقبع 
في الخارج يرسل إليها إشارات خاطفة 
بعيدة. ال ش���ك أن ذل���ك لم يكن بتأثير 
عدم نجاح ثورة الط���الب التي اندلعت 
في أوساط طلبة الجامعات وأساتذتها، 
في أوروب���ا وأميركا، وحده. فالحقيقة 
أن تأثيرات الحربين العالميتين األولى 
والثاني���ة دفعت المثقفين والفنانين في 
الصقع الغربي من الكرة إلى االنسحاب 
بأدواره���م  واالكتف���اء  الداخ���ل  إل���ى 
المخصوص���ة ف���ي الكتاب���ة والرس���م 
والنحت وكل ما يتص���ل بعملهم كأفراد 
عارفين بأسرار صنعتهم الفنية. وجاء 
إجهاض ث���ورة الطالب، التي ش���ارك 
الكت���اب والفنانون والفالس���فة  فيه���ا 
والمثقفون وأس���اتذة الجامعات، ليزيد 
الكت���اب والفناني���ن والمش���تغلين في 

الجامعات انسحابًا من المشهد. 

 عل���ى صعي���د النظري���ة والتأويل 
األدبي ولد ما يس���مى مفهوم االستقالل 
النس���بي للعمل األدبي في كتابات لوي 
ألتوسير وش���روحات تالمذته، ومنهم 
بيي���ر ماش���يري صاح���ب كت���اب »عن 
نظري���ة لإلنتاج األدبي«  والفيلس���وف 

الفرنس���ي ميش���يل فوكو )في كتاباته 
عن مفهوم الخطاب وكون هذا الخطاب 
ف���ال تمكن  يعي���ش حيات���ه الخاص���ة 
مقاومت���ه بأي صورة من الصور(. كان 
عمل ألتوس���ير بمثابة ثورة مدهشة في 
الفلسفة والعلوم اإلنسانية عندما حلل 
ما س���ماه أجهزة الدول���ة األيديولوجية 
وأع���اد قراءة كارل مارك���س في كتابه 
الش���هير »قراءة رأس الم���ال«، وكذلك 
م���ن خالل تطوي���ره مفه���وم »القطيعة 
ع���ن  أخ���ذه  ال���ذي  االبس���تمولوجية« 
الفرنسي غاستون باشالر.  الفيلسوف 
لكن، بغض النظر عن التحوالت شديدة 
األهمية الت���ي أحدثها عمل ألتوس���ير، 
في الفلسفة والنظرية األدبية، فإن أثر 
ذلك على الحقل الثقافي كان س���لبيًا إذ 
إنه فصل بس���يف بّتار بين عالم الخلق 
األدبي والفني والس���ياقات السياس���ية 
والمجتمعي���ة التي ينت���ج فيهما األدب 
والفن. كما أن عمل ألتوس���ير وتالمذته 
في حقلي الفلس���فة ونظرية األدب فتح 
الب���اب واس���عًا النفص���ال النظرية عن 
األدب والف���ن )فص���ارت النظرية مركز 
ذاتها غير محتاجة إلى النصوص التي 
نش���أت النظرية من أجل تأويلها(، كما 

دفع المش���تغلين في الفلسفة والنظرية 
والنقد وتعليم األدب في الجامعة، إلى 
االبتع���اد إلى داخل أس���وار الجامعات 
والمؤسس���ات المتخصص���ة واالنقطاع 
عن العالم، منش���غلين بممارس���ة ذات 
طبيع���ة س���ّرانية مقص���ورة على فئة 
محدودة م���ن العارفين تهتم بالعالقات 
الداخلية للنصوص وأدبية العمل األدبي 
والعناصر البنيوي���ة للعمل الفني. كل 
ذلك جعلنا نتع���رف بدقة على عناصر 
العمليات األدبية والفنية، ولكنه أوجد 
هوة واس���عة بين الكتابة والفنون من 

جهة والمجتمع من جهة أخرى. 

وق���د أّث���رت تح���والت النظرية في 
أوروبا وأميركا على مفاهيم الفلس���فة 
والنقد األدبي في العالم العربي في بداية 
الثمانينيات من القرن الماضي، حاملة 
معها مفاهيم القطيعة االبس���تمولوجية 
العمل األدبي، وضرورة  واس���تقاللية 
النظ���ر إل���ى أدبي���ة العم���ل األدب���ي، 
لس���انيًا  النصوص  واالكتف���اء بتحليل 
وس���رديًا وتأويل عالقاته���ا الداخلية، 
حت���ى يقيض لن���ا أن نعثر ف���ي أزمان 
مقبلة على وسائل لتحليل عالقة النص 
بالعالم! مّثل ذلك بالطبع انس���حابًا من 
العال���م وهروبًا خلف األس���وار. وكما 
حصل في الغرب من تحوالت رأسمالية 
ألجأت أهل العلم واألدب والفلسفة إلى 
االنس���جان داخ���ل تخصصاتهم، بحث 
الكتاب والنقاد والمش���تغلون بالفلسفة 
واألكاديمي���ون الع���رب ع���ن وس���ائل 
تجعلهم يتقون شر الدولة االستبدادية 
التي هيمن���ت على الفضاء السياس���ي 
واالجتماع���ي واألكاديم���ي واإلعالمي. 
وق���د كان اإلص���رار عل���ى رب���ط األدب 
بالممارس���ة السياس���ية واالجتماعي���ة 
بمثاب���ة دعوة للمواجهة مع الس���لطة، 
وس���بياًل للطرد من العم���ل، والحرمان 
م���ن لقمة العيش على األقل، إن لم يكن 
بوابة للتنكيل والس���جن. هكذا انتشرت 
البنيوية والتحليل اللساني واألسلوبية 
والدراس���ات الس���ردية، والتشديد على 
استقاللية العمل األدبي واإلنتاج الفني 

ف���ي أوس���اط الجامع���ات، والمجالت 
المتخصص���ة، والمج���الت والصح���ف 
الس���يارة كذل���ك. والالف���ت بالفعل أن 
المؤسس���ات األكاديمية والصحف التي 
تصدر في أكثر الدول استبدادًا وافتقادًا 
للحرية هي التي تلقفت هذه الدراس���ات 
وبدأ المشتغلون في جامعاتها يشيعون 
بين طالبهم هذه التي���ارات، ويعدونها 
باب���ًا لدخ���ول العص���ر وول���وج زم���ن 

الحداثة. 

ال أسعى في كالمي السابق إلى شن 
هجوم على تي���ارات النظرية األدبية، 
فه���ي حررت العقل العربي من كثير من 
المس���لمات والممارس���ات الساذجة في 
حقل األدب والنظرية، وطردت نظرية 
االنع���كاس المرآوي، التي س���ادت في 
أوس���اط عدد م���ن النقاد الماركس���يين 
العرب، من بالط النقد والفلسفة وعلم 
التأوي���ل. لكن ما أرغب في قوله هو أن 
انفصال الممارستين األدبية والفنية عن 
الفضاء السياسي االجتماعي كان نوعًا 
من الهروب وطلب السالمة عند كثير من 
النقاد والباحثي���ن واألكاديميين العرب 
الذين خافوا س���يف الس���لطان فحشروا 
أنفس���هم في ممارس���ة نصي���ة ال تصل 
إلى المتلقي العام، وابتدعوا ألنفس���هم 
رطان���ة علمية ال يفهمها إال من تعلموها 
وصاروا أعضاء في مؤسسات الحداثة 

أو ما بعد الحداثة.

 لك���ن م���ا يح���دث اآلن ف���ي العالم 
العرب���ي من تح���والت كب���رى يتطلب 
رؤية مختلفة لألدب والفن والنظرية، 
ويرّتب على المشتغلين بالنقد والنظرية 
والفلسفة العودة إلى ربط الممارستين 
السياس���ي  بس���ياقهما  والفنية  األدبية 
واالجتماع���ي، وعدم الفصل بين فضاء 
اإلبداع والفض���اء العام، فه���ذا مخالف 
لجوه���ر العل���م والمعرف���ة، خصوصًا 
المعرفة التي نتحصل عليها من اآلداب 
والفنون والعلوم اإلنس���انية. ولنتذكر 
أن ث���ورات البش���ر تصنع ف���ي العادة 
ثورات في المعرفة وتجديدًا في اآلداب 

والفنون.

ميشيل فوكو
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ن�ض��ص

حزن يليق

ب�ضمت الغريب

حتّث منازل غري بعيد عن املرتقى. 

واأنا 

، بال  ال اأراك كما عهدتْك احلوا�سُّ

اأفق،

يحا�رص  الزمان  ي�ضيق.  واملكان 

كّل ال�ضور.

ال اأراك

�ضوى �ضبح غري مكرَتث لتجليه.

اإىل فجره ال  ال�ضباح  يتدىل  عندما 

اأراك،

بة غيابك منعطف باهت حلياة مركَّ

ومدارج من عدم، واأنا ال اأراك

اأي  بال  اأنت  وتراين  اأ�ضتهي،  كما 

معنى

َمنَاِزل اأخَرى

اأكوُن لها اأُلْفًة وتكوُن غيابي.

ِمن  ِبح  واأُ�ضْ بال�ضباِح،  اأ�َضبِّهها 

مناِزُل  بعيْد.  ن�ضيٍد  غيمًة يف  لْيِلها 

املتاهاِت،  يف  �ضفٍر  اأْو  ورٍق  من 

اإىل  الطريَق  تْن�ضى  جداوُل  حيُث 

ل النْبِع: اأوَّ

ثَمَّ يْقُطُر احلرُف من ُمْطَلٍق. من

متاٍه مع احلزن. من تال�ضي املوؤقت 

من كل �ضيٍء،

وثَمَّ اأكوْن.

مناِزُل اأخرى،

ب�ضمت  يليق  وحزن  ليٍل  مناراُت 

الغريْب:

النزوَل.  فاأن�ضى  جناحاً،  اأك��ون 

عا�ضمة  فاأفتح  خ��ي��ااًل،  اأك���ون 

للنعيم.

شبح

ال اأراك. طريق تقود اإىل عتمة. ال 

اأراك.

قد  الغ�ضاوة.  تلك  القلب  على 

اأت�ضاءل عما

هذا  اأحت�ض�س.  الذي  املكان  يحيط 

مكان

يجّر عماي اإىل اأثر ال يطاق. اأنا ال 

اأراك

منارات  يداي  يديك.  متد  واأنت 

ليٍل

جمال املو�ساوي - املغرب
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وم�ضائَر  ه��وة  اإىل  ظ��الاًل  اأق���ود 

مفجعًة. 

ال اأراك،

واأرخي العنان لناي الب�ضرية 

اأحزن حني اأراك جديراً مبا ال

يعدُّ من الكلمات، جديراً

ب�ضم�س 

تلّوح 

بالعمر 

اأو ما تَبَّقى،

باأن ت�ضحب الكون نحوك  جديراً 

دون �ضجيج

ودون غمو�س مريِب.

ال اأراك. طريق يعود اإىل عتمة،

بينما اأ�ضتعيد عماْي.

أشرس مافي الموت 
رائحته من بعيد

نذرُت لك جبهتي اأيها التعب.

احل��زن  ب��ني  ال�ضعي  يل  ن����ذرَت 

والقلق،

فال اأنا ك�ضبت املعركة

وال اأنا انك�رصت.

اأ�ضيد العمر قَدماً قَدماً

واأ�ضتبك �رصاً مع التجاعيد،

بيد �ضبه يائ�ضة،

وبعني غائمة

وقلب يفي�س بالق�ضوة.

اأعرب اأدغااًل افرتا�ضية

اإىل حيزي ال�ضيق يف علبة احلياة

واأ�ضري 

رويداً

رويداً

اإىل ما اأدركه من الرماد.

لي�س املوت ما يدب اإىل اخلاطر،

فهذا الهاج�س العادي

اأ�رص�س ما فيه

رائحته من بعيد

واإدمان ال�ضعي بني احلزن والقلق.

الرسوم للفنان:
أكرم إمام-مصر
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ن�ض��ص

وستلتف الراقصات حولك، وستقدمين له كأس الخمر بيدك«.
رنت  الليلة«،  لهذه  السر  كلمة  »ستكونين  صامتة،  تأملتها 
بشيء  التلهي  أحاول  البهو،  إلى  خرجُت  أذني.  في  عبارتها 
آخر، فتأملتهم وهم يعدون القاعة لحفلة الليلة، وتذكرت أول 
مرة ُأعدت القاعة خصيصًا لي، ُعلَقت الستائر الشفيفة وُرصت 
لراعية  وسلمتني  القهرمانة  أخذتني  األركان،  في  النفائس 
إلى هناك، ووقفن في صف ينقرن  الفتيات  الحمام، سبقتني 
الدفوف، يحسدنني على ما سيكون هذه الليلة، دلكُت جسمي 
بعد الحمام بوابل من البهار، فشمر جلدي عن احمراره، وعبرُت 
سبع مرات على مجمرة البخور، لتتشبع مسامي بعطر خشب 
الصندل، أصبح حاجباي هاللين صغيرين، وقامت القهرمانة 

في طقس أخير بتحديد عيني بكحل الحجر كعيني ظبي..
»أين أضع هذا المقعد يا سيدتي؟«.

أعادني صوته من سرداب حلزوني، نظرت يمينًا ويسارًا 
فعادت قطع األثاث والحوائط واألشخاص إلى مكانها، ثم ثبتُّ 
عينّي في عينيه، وأشرت إلى ركن قصي، فوضع المقعد فيه 
كما أشرت. كان المتحدث شابًا فتيًا له عينا صقر، يتدلى شعر 
رأسه ناعمًا أسفل العمامة. راقبته وهو يعيد تغيير معالم القاعة 
ويعلق الستائر، مع عدد آخر من الخدم. يختلس النظر إلّي بين 
عمل وآخر. ابتسمت دون أن أدري فابتسم بدوره. عندما اقترب 

من مجلسي ليضع مقعدًا في مكانه قال بهمس:
»ليلة هنيئة يا موالتي!«

من شيوع  اندهاشي  مخفية  األرجاء،  في  وتجولت  شكرته 
توقفت،  النافذة  عند  الحريم.  بين  من  لي  األمير  اختيار  أمر 
الحديقة نائمة وقت القيلولة، البركة ساكنة تطفو الغيمات على 

سطحها، جاءني صوته مجددًا:
»كم تمنيت أن ألقاك!«

في  ووضعته  الفارس  زي  أمرتها  كما  الخادمة  أحضرت 
الخزانة، نظرت إليها بإعجاب:

»هل رآك الحارس تحملين هذا الزي وتدخلين هنا؟«
الثياب  بين  إنها وضعته  قالت  للزي،  الحارس  رؤية  نفت 
التي كانت تتعطر في غرفة البخور، وإنه انشغل ببرم شاربه 
ابتسمت  له.  محاذاتها  عند  جنبها  في  ووخزها  مرت،  عندما 
يدها قطعة  أتم وجه، دسست في  به على  قامت  الذي  لعملها 
ذهبية، خرجْت إلى الردهة، فذهبُت إلى الزي أتفقده، أعقص 
شعري وأضع الخوذة على رأسي ثم أنظر في المرآة، أشبه 
الفرسان تمامًا، لن يتخيل أحد أن فتاة من الحريم تتخفى هكذا، 

وتروح وتجيء تحت األقبية خافتة الضوء بخفة.
وأنا  الصباح  في  علّي  تفاحته  ألقى  أن  منذ  بقدومه  أعلم 
مع  الشمس  في  ممددة  كنت  السباحة.  بركة  عند  أسترخي 
واحدة  كل  تتخذ  بالضبط،  القهرمانة  أمرتنا  كما  األخريات، 
استدعائه  في  األمل  فقدت  ويميزها،  مفاتنها  يبرز  منا وضعًا 
فتركت جسمي براحته، ولم أعد أهتم بالبقاء في األوضاع التي 
يحبها، وهو جالس في شرفته يتأمل كل واحدة بنظرة ملولة 
منذ  يقضمها  يده  في  كانت  التي  بالتفاحة  أصابني  محايدة، 
ثانية. لمست نهدي ثم سقطت بين ساقي، وانزلقت إلى المياه، 
التفاحة  وأن  قصدها،  أنه  واحدة  وادعت  ليمسكنها،  تسابقن 
بشرتني  عندما  كالمها  من  سخرن  لكنهن  قبلي،  كتفها  لمست 
القهرمانة بعد الحمام، ولكزتني صديقتي فرحة عندما التقيتها 

على الغداء، قالت: »إنه يوم سعدك!« ثم سألتني: 
»منذ متى لم تقع تفاحته عليك؟«

، لقد نسيت متى زرته آخر مرة، فتابعت:  صمتُّ
»ال يهم، ها قد عاد بعد أن دارت الدورة، زيارتك له الليلة 
ستجعل منك أميرة المساء، ستكونين كلمة السر لهذه الليلة، 

م�رسور

خلف الباب

منى ال�سيمي -  م�شر
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قالها بخفوت ورحل. نظرت إليه بدهشة. تابعت حركته هنا 
وهناك. عاود الكرة واقترب، وقال جملة جديدة بصوت هامس 

ال يسمعه الباقون:
»أنت أميرة حلمي!«

يفصح  أن  وتمنيت  استعذبتها،  لكني  جرأته،  أتوقع  لم 
أكثر، وكأنه أدرك سحر كلماته ووقعها، دار دورته في المكان 

واقترب، توقف أمامي، همس بصوت عذب:
البعيدة  القرى  بمالبس  مرة،  أول  حضورك  منذ  »أرقبك 
عرفت  ونصف!  عام  تحل.  أينما  المكان  تعطر  كونية  وروح 
التي  ب�القالدة  وتمسكك  الخوخ،  لثمار  حبك  عنك،  كل شيء 
تصدين بها األرواح الشريرة. نومك والنافذة مفتوحة. أحالمك 
بفارس ملثم يأتيك على حصان أشهب. أشعر بحزنك الكامن، 

ال تستغربي، أحبك في صمت وال أنتظر شيئًا!«.
نظرُت إليه صامتة، مبهورة األنفاس، وتابعته وهو يركض 
يرفع  كتفاه عريضتان،  فارعًا،  كان  ليكمل عمله،  هنا وهناك 
يديه ليعلق الستارة فتتابعهما عيناي، وينظر إلّى بهيام وعمق 
كل حين، ركزت على ما يقوم به حتى انتهى، اقترب من وقفتي 
التي لم أبدلها، نظر في عيني طوياًل، فرأيت عمري الضائع، 
الجواري،  سوق  من  بالمصادفة  األمير  وكيل  ابتاعني  أن  منذ 
منذ أن تربعت على المنصة في مجلسه أول مرة، أتوارى عن 
خجلي بافتعال الضحك حينًا، والصمت أحيانًا. كأنه اطلع على 
على  تحط  التي  وحيرتي  القصر،  دهاليز  في  الطويل  إهمالي 
كتفي. غادرتني نظرته ورحل. وقفت برهة ال أعرف ماذا أفعل، 

ثم ناديته:
»يااااااااااا..«.

ينتظر  كمن  سريعًا  وحضر  استدار  الصف،  آخر  في  كان 
ندائي، وجدته أمامي، فسألته:

»أين تقيم؟«.
درب  في  الثالث  البيت  بالضبط،  بيته  مكان  لي  وصف 
يؤنس وحدتي«.  لكن طيفك  بمفردي  »أعيش  قال  النحاسين، 
قال كالمًا كثيرًا، لم أسمع معظمه، طغى صوتي الداخلي على 

كل األصوات األخرى.
يشبه  وصوته  تزييني،  في  وتبارين  غرفتي  في  اجتمعن 
هسيس األساور في معصمي: »أشعر بحزنك الكامن«. وضعت 
أحمر  وشاحًا  رأسي  فوق  أسدلت  األخيرة،  لمستها  القهرمانة 
صوته  داهمني  كلما  حلمي«.  أميرة  »أنت  بالورود:  منقوشًا 
أغمض، وأحاول االندماج في عذوبة صوته إلى أن سرت في 
موكب حتى القاعة، وجلست في انتظار األمير: »روحك كونية 

تعطر األماكن!« لماذا ال تغادرني كلماته؟
انحنيت  والجواري  الرجال  يتبعه  القاعة  إلى  دخل  عندما 
أكن  لم  الصخب.  فَعمَّ  الوشاح عن وجهي وقبلني  إجالاًل. رفع 
معهم، كان وجه الشاب يسطع من الذاكرة، ذقنه النابتة: »أحبك 
ماذا  أبغي من حبك شيئًا!« ترى  القصر، ال  إلى  قدمت  أن  منذ 
تفعل اآلن؟ تساءلت. بدأ العزف وتمايلت الفتيات على األنغام، 
تبدأ  ثم  األولى،  الكأس  ألقدم  بالقيام،  القهرمانة  إلي  أشارت 

الحفل وتدور الكؤوس.
انتهى العزف، وفرغت القناني من خمرها، أشار األمير أن 
أسبقه إلى غرفته، كان مترنحًا وغير قادر على ضبط كالمه. 
لته وذهبت إلى غرفته المشبعة برائحته. درت في األركان،  قبَّ
حملت قنينة خمر ممتلئة، ثم خرجت مجددًا وأهديتها لحارس 
في سكرة  تغيبه  إال  منها  أهدف  لم  هدية  الباب،  خارج  واقف 
طويلة. نظر إلى القنينة الممتلئة غير مصدق، فابتسمت وعدت 
دخل  إن  ما  جهنمية،  أفكارًا  أحمل  الداخل،  في  االنتظار  إلى 
األمير حتى تبخرت األفكار مؤقتًا، دعوته إلى الجلوس، حملت 
زجاجة خمر ووضعتها بالقرب منه، عندما انفلت شعري وحط 

على كتفي، خلل أصابعه فيه فاسترخيت جواره..
»منذ متى لم تستدعني إلى غرفتك؟«.

قهقه عاليًا، لكزني في مؤخرتي قائاًل:
»أشتهي غضبك«. 

»عام ونصف!«، سألُت. 
أللتصق  شعري  من  جذبني  بل  يجب.  ولم  قهقهته  ازدادت 
به. يتماهى سواد عينيه في بياضهما من كثرة الشراب. تمددت 
يبتلعه  أن  قبل  يتأملني  الشاب وهو  جواره أستحضر صورة 

الغياب..
»أحبك منذ أن قدمت إلى القصر!«. 

درب  في  بيته  مكان  لي  يصف  سمعي،  على  يلح  صوته 
النحاسين، نظرت إلى األمير جواري، كان قد غاب عن الوعي 
األريكة  على  فمال  وابتعدت  من حضنه  نفسي  انتزعت  تمامًا، 
دون أن يشعر، وهو يدندن باللحن الذي كان الجواري يرقصن 
قبل  ممتلئة  خمر  قنينة  أمامه  قليل، وضعت  قبل  إيقاعه  على 
أن تفرع األولى، كانت النسمات الباردة تهب من النافذة، تعبر 
على بركة السباحة في الحديقة قبل أن تعربد بالستائر وتدخل 
اللحن على شفتيه، تأملته،  الغرفة، تمدد على األريكة ومات 
ورائحة  القوي،  جسمه  على  مسدولة  وعباءته  مفتول  شاربه 
عطره تغمر المكان، تسحبت من الغرفة، الحارس ممدد بعرض 
حاول  رآني  أن  بمجرد  فارغة،  جواره  الخمر  وقنينة  الردهة 
عن  يستفسر  ولم  ففرح  أخرى  خمر  قنينة  أعطيته  االعتدال، 

وجهتي.
كان زي الفارس معلقًا على المشجب في غرفتي، ضوء القمر 
يسكنها والنسمات تحرك السكون المقيم، ردهات القصر موغلة 
في الصمت، ارتديت المالبس، وعقصت شعري تحت الخوذة، 
ثم عبرت الدهليز الذي يمر أسفل القصر ويفضي إلى خارجه. 
يستخدمه األمير للخروج متخفيًا في بعض الليالي، ويعتقد أن 
ال أحد يعرف به! واجهتني ساحة تتفرع منها الدروب. من هذا 

الدرب قدم بي وكيل القصر من سوق الجواري.
أخيرًا أنا حرة. في البقعة نفسها التي تتكشف لي من نافذة 
بعد  النحاسين  درب  سيظهر  السور.  بمحاذاة  سرت  غرفتي، 
البيت  الصغيرة.  البيوت  فيه  تتراص  ضيق  درب  المنحنى، 

الثاني.. الثالث.. صوته ينهمر على مسمعي: 
»أحبك.. أحبك منذ أن قدمت إلى القصر!«.
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علي الدم�ساوي - م�شر

ل�ضت غا�ضبًا

على اأحد

اأنهم  اأن  هممت  لوليمٍة،  »دعيت 

لوال اأن راأيت��ني على االأطباق«

اأكون  ال  حني  مكة  قمر  يكون  اأي��ن 

يف  وجهك  اأت��اأم��ل  حتته  م�ضتلقياً 

عينيه؟

وانطلقت  يدي  اأفلتِّ  �ضقية  يا  اأنت 

تعربين الطريق وحدك،

لي�س كما يف الروؤيا التي اأريتك،

اأبواقها  وتعزف  ال�ضاحنات  تتباطاأ 

اأرق�س �ضاهقاً  اإليك واأنا  الأعرب قافزاً 

يف  واأحملك  فالمنكو  كح�ضان 

حركة خاطفة،

وال كما يف الروؤيا التي اأريتني اأنت،

اأعرب خلفك رك�ضاً تده�ضني عجالت 

ثقيالت فاأوا�ضل حبواً

تده�ضني فاأتابع زحفاً

كبطل  منبعجاً  اإل��ي��ك  اأ���ض��ل  حتى 

كرتوين تقبلي فمه فينتفخ ويعود كما 

كان،

الن�س  ع��ن  ال�ضاحنات  �ضتخرج 

يف  لن�ضيع  حتجبك  بناية  يف  وترت�س 

ال�ضارع نف�ضه!

اأنت اأفلت يد اأبيك

فال تقفي على اجلانب االآخر بحيث 

يف  وت�رصعي  ذراع���اي  ي�ضالك  ال 

دموعك  �ضور  تر�ضلي  وال  النحيب 

في�رصبني دوار البحر!

حتى  هناك  اأو  هنا  ل�ضالم  �ضتعربين 

دون يدّي �ضتعربين!

وكاتبتي  وملحمتي  ملهمتي  يا  اأنت 

من عدٍم،

الفرقة  عن  ق�ضيدته  تُ�دخل  من  لرن 

العامل يف غيبوبة حداد!

اأنت يا وارفتي

كان م�ضتحياًل اأن اأظل اأحد جحيمني 

ت�ُ�ضح�َبني على �رصاط بينهما وتفتحني 

علّي جحيم ا�ضتنجادك بي،

فانطفاأت لتحرتقي يف �ضالم!

هذا هو عني العدل خميلتي

باالحرتاق  واأن��ت  باالنطفاء  اأم��وت 

متوتني، عني العدل يا عني القلب!

يف م�ضابقة التعبري الوجهي
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اأمام جلنة  برتابة  تتابع  الوجوه  كانت 

وجه  الباب  فتح  حني  املحبطني  من 

بائ�س اأخر�ضهم �ضدقه

اجلميل  ال�ضجن  وجه  هو  هذا  ها   -

الذي نريد،

وحني  الوجه  نحو  امل�ضور  �ضوب 

اأحداً،  يكن  مل  الكامريا  عني  يف  نظر 

لي�س عند الباب وجه!

كانت هذه كل ق�ضور الربكان

والربكان

ل�ضت غا�ضباً على اأحد

على  ت��راب��ا  كنت  عندما  الأن��ه  رمب��ا 

قطرتان  عينّي  عربت  مزدلفة  تراب 

دمي  فغ�ضلتا  مكة  قمر  �ضكينة  من 

من �ضبهة الغ�ضب الدميم كنت على 

ن�ضتطعم  الدراوي�س  من  اأبي�س  جبٍل 

�ضكينة قمٍر يلمع وجهك فيه!

ما  وق�ض�ضت  انتهيُت  ع��دِت  ل��و 

�ضيدت من �ضعر وطرينا معاً فرا�ضاته 

و�ضحكنا على اأخطائها معاً،

تعايل تعايل

فل�ضت غا�ضباً على اأحد.

ل�ضت غا�ضباً على اأحد

عودك  حتيل  التي  علىال�ضاحرة  ال 

ت�ضقطك  ثم  التالية  خلطوتها  عكازاً 

من يدها هكذا،

يح�ضن  ال��ذي  �ضديقي  على  وال 

الطعن من اخللف

املوقف  ق��رد  ع��ز  اأح��م��د  على  وال 

االنتخابات  ل�س  مب�رص  ال�ضيا�ضي 

التاريخي

لتحيا  ت�ضقط  التي  م�رص  على  وال 

كالب  على  وال  جي�ِف�ها  وال  جيُفها 

حول  تعوي  التي  واآ�ضيا  اإفريقيا 

القافلة التي ال ت�ضري
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�ِضرباليك�س

اأنوار �سرحان -تون�س

الدافق في  الحزُن  ال يغازُل شهقاتي، وهذا  الناي  »هذا 
ال  طرحتي  من  إلّي  األقرُب  السماء  وهذي  أنهارًا،  روحي 
تقرفص  إبعاَدها،  يحاول  إذ  تشّعَث  الذي  َشعري  تداعب 
غارزًة حوافَر من ناٍر ولهب.. وهذا النوُر البعيُد البعيد كلما 
الذي  وهذا  ألهث..  ألهث  تارَكني  فرَّ  إليه،  جريي  سارعُت 

ينسكب من روحي حنينًا إلّي..«.

كّررُت  مّما  مشمئّزًا  وصاح  غاضبًا  قاطعني  بامتعاٍض 
أمامه حّد الملل:

العصافير تشدو  البياض من حولك.. كل هذي  هذا  كّل 
غيَر  ترين  وال  الصراخ  غير  تسمعين  ال  فلماذا  للفرح.. 

الدم؟!

وكطفلٍة غبيٍة ال تملك إجابات، أطرقُت أمامه ذاهلًة وهو 
»ابحثي فقط  ما استطاع:  نبرته  مهّدئًا من  يلّح بنصيحته 
عّما يمنحِك الفرح، وابتعدي عن كّل ما يسّبب لِك الحزن، 
كان  إن  أدري  ال  االكتئاب«..  من  تتخلصي  لن  ذلك  بغير 
الفرح، أم كوني  ما أحرجني أني ال أعرف شيئًا يمنحني 
سأغدو مضطّرًة لالبتعاد عن كّل العالم، وأّوله أنا.. وكيف 
وجع  ولعّضاتها  تنهش،  بأسناٍن  صباحاٌت  وثمة  أفرح 

الحقيقة..؟.

لم يبُد عليه انزعاج من صمتي قدر ما بدا راثيًا لحالي.. 
أغرق أذنّي بما لم أميز منه حرفًا ثم سألني بنبرة من قنط 

من فهمي: بم تفكرين يا ابنتي؟

- التوحيدي.. همسُت متحشرجة..

ولما تحّجَرت نظراُته ألقيتها إليه كما كرة تائهة بال مرمى: 
»بل الغريب من هو في غربته غريب«.**. ولم أنتظر ردًا..

خرجُت أبحث عن كون يّتسع لحزني..

النور الذي خفت وبهت، الفضاء الذي كبَحته العتمة فضاق 
بالوجع،  فحبلت  الحزن  اغتصبها  الذي  النفس  واختنق، 
أحضاني  بين  حملُت  فيما  خِجلين...  غيابك  اسَم  حملوا 

بصمٍت شظايا أمٍل ما زلُت ُأرضعه دموعي ليلتئم...

ال أذكر إن كنُت استجديُت النوم الحضوَر أم أنه باغتني.... 
عنك  خلعَت  وكنَت  نكون..  َمن  نسيُت  قد  كنُت  بك،  حلمُت 
عميقًا  ضممتني  ضممَتني...  المعهود..  الخجل  رداءات  كّل 
حتى كدَت تندّس بين ضلوعي ثّم رفعَت ذراعيك وما زلُت 
بين كفيك، قّبلتني،لم تكن دافئًة،كانت حاّرًة حاّرًة. رفعَت 
عينيك وحّدقت بي طوياًل بصمت. كانت مالمحي تنضح لهفًة 

وشوقًا وشغفًا ووو...

ضحكَت ضحكتك العميقة وقلَت ونبرة الضحك ال تفارقك: 
تعشقينني يا مجنونة!!؟؟

فقط،   حلٌم  إنه  ثّم  مجنون..  أو  مجنونٍة  على  تعتب  )ال 
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مجّرد حلم.(

كنُت هناك، حيث خاشعًة كانت تؤدي صالَتها )روحي( 
في محراب نورك، رأيتك تنسكب هيبًة ووقارًا ودفَء حناٍن 
كر بال خمر.. لتغمر شغفي... هناك تمامًا عرفُت معنى السُّ
النور شق  الحزن وحصونه، شيٌء من  تهدمت مني أسوار 
العتمة.. وإذ قلَت: أحبِك، انهمرت كّل النجوم خجاًل وبقيت 
السماء عاريًة إال منك ومني.. عند سدرة العبارة.. ثم عبثًا 
الذي  حلمي  أجنحة  إلى  ترتفع  أن  يائسًة  السماء  حاولت 
رُحب محّلقًا لّما زاره طيفك. طمأنُتها بابتسامٍة صادقة )فيما 
تعّلقُت بطرٍف منه غمر األفق(، وأشرُت لها من بعيٍد أن تحلم 

بك، وحده طيفك يرمي بأطراف الحلم هناك..

أحبك  تكررها:  رحَت  أجنحة  من  منحتني  ما  رأيَت  لّما 
أحبك أحبك..

ومع بغتة العبارة انفجر الحلم، اجتاحت شظايا نبراتك 
كانت  أكبر..  انهمارًا  أستجدي  وجفلُت  روحي،  سراديَب 
همساتك تتدافع في أذني، وكنُت أرتّج كأرٍض غمرها الفيُض 
بعد طول جفاف.. ثّم ومن شهقات روحي انولدت شهوات.. 
َثّم شهوٌة  قلُت شهوات؟! وهل  اسمك.....  إال  تحمل  ال  كلها 
كأن  فّي؟  وجودك  أو  وفكرك  قلبك  في  وجودي  من  أقدس 
أرانا مثاًل نقف في صفوف المصلين في مسجٍد إماُمه ال يرى 
أبعد من أنفه، يزعق بأّن صوتي عورٌة، وأّن تعّدد الزوجات 
تكريٌم للمرأة، وأّن الحجاب جاء درًءا للفتنة، ويرسم الدين 
رسمًا شاّذًا دون أن أصرخ في وجهه، بل أبتسم وأنا أراقبك 
وأستمع لما تقول في سّرِك، قبل أن أرانا في السيارة فيما 
مّر  إذ  صّفارته  أطلق  شاحنٍة  سائَق  لتشتَم  النافذة  تفتح 
الثوراِت وتحويل  فيه بوصف  انسجمَت  علينا حديثًا  فقطع 
العتبة  ما كنَت تحكي عن ثورٍة فكريٍة هي  فأنساك  مركبها 

األهّم كي نثور حقًا.. أو أراني أضحك إذ أتابع »خناقتك« 
حين  ونسيَت  زهرًة  منه  لي  ستشتري  كنَت  ورٍد  بائع  مع 
لّف عنَقها بجريدٍة فيها مقالٌة تحّبها فغضبَت وهجَت صائحًا 
أو  هذا،  كّل  نعم  ورد..  حديقة  من  أقدس  كلماٍت  ثمة  بأّن 
حتى أن ألتقيك كما اآلن تمامًا: أنت في تلك الديار وأنا هنا 
التي ال تفتر، شهوتي  أهمس لطيفك وأحّدثك عن شهوتي 
بأن أجلس يومًا في حضرة هيبتك... وأعيد: من الروعة أن 
تحّبيه، ومن األروع أن تجّليه، فإذا جاء الحب ثمرة اإلجالل، 

اشهدي إنك لعلى عشٍق عظيم.

أيقظتني  الليل  الفجر دروب  يلج  أن  الصباح، وقبل  في 
بي  يودي  أن  قبل  يشفيني،  أن  هلل  تبتهل  أمي  دعوات 
االكتئاب إلى الجنون أو الموت. كانت تلّح هلل بأني طيبة وال 
أستحّق كل هذا الحزن قبل أن تبرئ نفسها أمامه بأنها فعلت 

المستحيل ألجل سعادتي المفقودة..

لم أقل شيئًا، تذكرُت حلمي، ونوَرك، قمت بلهفة المجنونة 
إلى غرفة أبي.. وقفت كثيرًا عند بابه صامتًة.. كان النفرّي 

في روحي والعبارات تضيق تضيق حد اإلطباق...

هل تناولِت الّسبراليكس؟ سألني بحزم..

- وجدُت لي سبراليكس آخر!!.. قلت، وعدُت للنوم أنادي 
حلمي:هيت لك..

  

االكتئاب  حّدة  من  للتخفيف  طّبّي  عقاٌر  *ِسبراليكس: 
واالضطرابات العاطفية والنفسية.

** مقولٌة ألبي حيان التوحيدي في وصف الغريب.
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الحفلة
وجوه

ونقرات اأحذية على اأر�ضية الغرانيت

واأقنعة وبالونات زينة و�ضموع

اإنه مو�ضم احلب الكرنفايل

فلنعّد اأقنعتنا اللذيذة

ولنتقدم مبقدار خطوة نحو املدفاأة

حنجرة  من  �ضتخرج  مو�ضيقى  ثمة 

ترومبيت بعيدة

ق�ضنطينة  مبالوف  م�ضوب  جاز  ثمة 

االإ�ضبيلي

باأذن  معاً  اإليه  ن�ضتمع  اأن  خاطري  يف 

واحدة

وثمة طاوو�س مطرز بخيوط الذهب 

على ثوبي الثقيل ذي اللون العنابي

ي�ضتعد كي يبدل ري�ضه االآن 

وثمة ب�رص �ضيطلعون من جحور الليل 

ال�ضحيقة، 

على  وال  احلياة  يف  ن�ضادفهم  مل  ب�رص 

الفي�ضبوك

ن�سيمة بو �سالح  - اجلزائر

معّلبات يف ذاكرة

ال�ضيدة نون

موؤن�ضون وطيبون كما خلقهم اهلل

امل��دخ��ل  ع��ن��د  معاطفهم  يعلقون 

حكمة  عليهم  نقراأ  كي  ويجل�ضون 

»احلنطة والطاحونة«

و»ال�ضانية والبري«

وبيا�س الفاأل

وثمة جنمة يف رحمي

حتتاج قناعاً هي االأخرى

كي تخبو بهجتها ال�ضاطعة قلياًل بقدر 

ما حتتمل عيون هوؤالء االآدميني

اإنها اأدوات بهجتنا يا �ضيد قلبي

اأ�ضتعري �ضوت �ضيمون تامار كي اأغني 

لك: »الْغَرام واأْهَوالُه«

ال ت�ضند راأ�ضك على بحتي 

ولتتقدم خطوة اأخرى �ضوب املدفاأة

وادلق املزيد من االإيثانول 

كي تطيل النار األ�ضنتها وترثثر

حتتاج النار اإىل قناع اأي�ضاً

كي ت�ضرت حقدها على الب�رص

كرات الزينة تلمع يف ال�ضقف

وتلمع يف قلبي اأي�ضاً

مو�ضمها  يف  باإجا�ضات  اأ�ضبه  اإنها 

تنتظر يداً تف�ضلها عن ال�ضجرة

اأو نقرة ع�ضفور تريها اأن ال�ضدفة لها 

طعم حلو

يف مو�ضم احلب الكرنفايل

اأحب اأن تدعوين للرق�س واأن اأدعوك 

�ضديقي

�ضديقي  اأعني  ال  اأنني  تعرف  واأن��ت 

متاماً.

كما اأتلفنا اأكيا�س ال�ضكر عند كو�ضتا 

العجوز،
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رح��ن��ا ن��ع��د ك��م ف��ي��ه م��ن اخل���راف 

واملعتوهني وقطاع طريق ال�ضعادة

يف  التي  باللحميات  يكتبون  والذين 

اأنوفهم

لذلك �ضوف لن نتاأمل اأن يرتكنا الليل 

ويذهب 

حتى لو اأ�ضلنا لعابه بنجمة 

كالتي تلمع يف رحمي االآن

يوماً  ثالثني  وقتها  انتظرتني  اأنك  لو 

على نا�ضية العامل

جنمتها  تنزل  كي  اأم��ي  اأقنعت  كنت 

اأ�رصع قلياًل مبقدار وم�ضة

لو اأنني اأم لطفلني لفرزت لهما حليبي 

قطرة قطرة

متاماً كما تفعل معزة مرتفة ون�ضيطة

قطرة  دمي  تفرز  التي  التحاليل  اأم  اأنا 

قطرة 

يلعبون  اأط��ف��ااًل  بعدئذ  فيه  جتد  وال 

الغمي�ضى

هل حدثتك عن �ضنعاء؟

صنعاء 

اأن  دون  من  النهار  يحل  �ضنعاء  يف 

يغ�ضل وجهه

يف �ضنعاء راأيت املوت

قبّلته وقلت له يا �ضاحبي وعط�ضت

يف �ضنعاء راأيت اهلل يغ�ضب مني قلياًل

يف �ضنعاء نزفت

الطائرة

فرار من جحيم الرب

وحمق االأكاذيب االأر�ضية

الطائرة جناحان للقلب

وج�ضد م�ضدود بحزام اأمان للمقعد

القلب الذي بجناحني من فوالذ

ال ينق�ضه االأمان

دبي  اإىل  وجهتها  تاأخذ  وهي  الطائرة 

هذه املرة

كانت حرة و�ضعيدة وطائ�ضة

تتعرث مبطبات الهواء وتوا�ضل طريقها 

اإىل الراحة االأبدية

�رصيري الذي تركته دون ترتيب

رتب نف�ضه ال�ضتقبال مزاجي املنهك

يف خاطري الليلة اأن اأ�ضب جمراً على 

ال�ضواية واأ�ضع بطاطا حلوة وك�ضتناء

يف خاطري اأن اأخف�س درجة احلرارة 

يف البيت واأ�ضنع يل �ضتاء

نخرات  م��ن  عظامنا  ي��رمم  ال�ضتاء 

الع�ضق 

طائرة أخرى 

بطاقات البوردينغ ال�ضئيلة

طوابع بريدية على ظهر ال�ضتات

ال�ضتات �ضدين اإىل مقعد طائرة بحزام

ال�ضتات قال:

ا�رصبي قدرك

قدري مالح

ولي�س بحراً

نازح

ولي�س رماًل

ملتٌفّ ولي�س اأفعى مرق�ضة

اأيها ال�ضم 

اأريد اأن اأجربك.

�ضرنق�س

خطوة

اثنتني

ها هو العامل ي�ضحو من غيبوبته...

نهاية الحفلة 
بداية العالم

االألوان

بهجة اأي�ضاً

واأنت ملون وكثري

ملون بالقدر الذي ت�ضري فيه اأ�ضود

على  الذهبي  كالطاوو�س  وم��رات 

ثوبي العنابي

وكثري بقدر التال�ضي

غمرة  يف  وتتال�ضى  قهوتك  تفور 

اأحاديثك ال�ضخية عن �ضالفادور دايل 

والعبقرية 

املو�ضيقى تتثاءب

وتفرد �ضعرها ا�ضتعداداً للنوم

حما�ضهم  خفَت  املوؤن�ضون  الب�رص 

للكالم وتدلت اأجفانهم 

�ضافحونا وان�رصفوا

والليل ال يزال بكامل باأ�ضه ال�ضديد

مفتوحتني  بعينني  اأقدامنا  عند  راب�ضاً 

متاماً

كان اأي�ضاً معنا حني دفعنا بذلك الباب 

ال�ضخم من خ�ضب البلوط ودخلنا

 مل ن�ضّلم وقتها على اأحد ...

 جل�ضت اأنا على حجر العامل 

وجل�ضَت على كتفه

من دون اأن نتواطاأ
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لذاكـرة

الوجــع
حممد باقي حممد -  �شورية

عندما وقعت عيناه عليها، احمّر وجهه حتى األذنين، وارتفع 
وجيب صاخب في الوتين، فيما عرى وهن ُمفاجئ الركبتين، 
كانت صفرة شاحبة قد علت مالمحه البليدة، تمامًا كما حدث له 
حينما رآها في المّرة األولى، كان ذلك قبل أربعين عامًا ونّيف 

على وجه التقريب!
كان هو قد قصد سوق الخضار بهدف التسّوق، وهي مهّمة 
أسندها لنفسه، ال لشيء إاّل ليشعر بأّنه حّي ما يزال، وهناك 
تلك  ذاتها،  بالوخزة  شعر  اليسار  نحو  الصدرّي  القفص  عند 
التي ترافقت برؤيته لها للمّرة األولى، إذاك هتف هاتف ُمبهم 
بأّنها هي..! هي من يبحث عنها، لتندغم بفقرات العمر كصنو 

للروح رّبما، ورّبما كوشم!
وداخله حرج من نوع ما كما في أيام الشباب تلك، ذلك أّن 
عكازًا مقيتًا كان قد انضاف إلى »كاركتره« بعد آخر لقاء لهما، 
يتذّكره،  يعد  لم  لكّنه  ما،  زمان  في  ما..  مكان  في  وقع  لقاء 

ناهيك عن ألم ألّم بالمفاصل، واشمًا مشيته ببطء الفت!
لُيفصح  الذاهل،  الوجه  فتدّور  لمرآه،  األخرى  هي  وهّشت 
عن ابتسامة ناحلة، وشت بجمال راح ُيغّرب تحت فأس السنين 

الظالمة الُمتصّرمة ال تلوي على شيء!
عن األحوال سألها وعن األوالد واألحفاد، فأّنت كقطة ركلتها 
قدم، وهّزت كتفيها بارتباك أخفق في التعبير عن الالُمباالة، 
األيام  بماضيات  لتذّكره  وغّريرة،  فاتنة   - إذاك   - بدت  وكم 
الجميلة، وما كان أقّل منها ارتباكًا وخيبة في أجوبته الالهثة 
الُمتقطعة، التي راحت تشكو قطعًا في السياق الُمبهظ بالذكرى 
على   - الضنينة  األعوام  أثر  عن  ناهيك  والتعثر،  واإلخفاق 

إبهامها - في ذواكر أضناها الفراق واإلحساس بالكبر!
ُمنتهى  تلك  كانت  اللقاء  لحظة  تطول  أن  وتمّنت،  وتمّنى 
لم  والُمماطلة  واإلرجاء  والتباطؤ  التسويف  أّن  بيد  األمنيات، 

تنجح جميعها في تأخير الفراق إاّل بحدود!
بأّنها  تعرف  فأنت  بها،  والحق  الُمكابرة،  عنك  دع  قلب  يا 
ليست ُمجّرد امرأة فحسب، بل إّنها امرأة وحقبة وعمر! قال، 
في  له  تستجيبا  لم   - تأويله  عن  عجز  ولسبب   - قدميه  لكّن 

يبس..

فالعمر  قلبك،  إلى  إليه..  عودي  الحمقاء؟!  أيتها  أين  إلى 
التشّوف  إاّل  لك  يبق  ولم  ُمخاتل،  نحو  على  كثيره  انسرب 
الجارح ومظلة من الحنين والوجع والحزن والخيبة، ناهيك 
على  المتأّبي  الهارب  بالزمان  اإلمساك  في  اإلخفاق  عن 

االصطياد؟! 
ضّمد أحاسيسك في حضنها الدافئ يا رجل، فالقادم لم يعد 
ُيوازي الذي وّلى وانقضى، ضّمد أحاسيسك، إْذ ماذا يساوي 
محضتك  التي  الحسرة  والحسرة،  الُمدّوي  االنتظار  من  عمر 

حزنًا رهيفًا وكاشفًا؟! قال بهمس..
اندّسي في عّبه كقطة ُمبتلة، فإذا لم ُيقّيض لكما أن تتعانقا 
كجدولين زمانًا، فال تكوني كرماد بارد غادره ناره والسّمار، 

وخّلفوه للتوّزع، وهلّمي لُمعانقته عناق ذئبة جائعة! 
امأل الفجوة بين االنتظار وكهف التدّرن بها، وال تتحّرج من 
االعتذار، وإاّل فكيف لك أن تشبع ما بك من جوع إليها؟! جوع 

صار ُيقاس بما خّلفه في الروح من هتك وتلف!  
أو  كسحابة   نحوه  وتطاولي  الكهانة،  قناع  عنك  انزعي 
كمزنة  أو - حتى - كنقطة ماء تدلف نحو جرن حجرّي، فنقطة 
الماء وجدت لنفسها طريقًا في الصخر األصّم، وال تستسلمي 

لخلّوك الُمؤلم منه! 
وألّنه لم يعد ثّمة ما ُيقال في لّجة المقام تناءت على مهل 
وانكسار، وألّنه لم يعد ثّمة ما ُيقال وقف في ُمنتصف المسافة 
كحصان أشهب أجرب وعجوز، وعلى نحو ما بدت أكثر انحناًء 
ُمستوحشة  كشجرة  عاريًا  بدا  ما  نحو  وعلى  وحزنًا،  وهرمًا 

فاجأها الخريف في ُمنتصف المسافة!
اآلن ستلتفت.. قال.. ستلتفت قبل أن تبلغ الُمنعطف! اآلن 
في  الُمبّرح  واأللم  للوحدة  يتركني  ولن  قالت..  بي..  سيلحق 
غيابه! اآلن.. قال! اآلن.. قالت! وعندما غّيبها الُمنعطف ذابلة 
مقهورة ال تلوي على شيء، تمامًا عندما غيّبها الُمنعطف خلف 
زواريبه، هل التفتت، أم أّنه واهم؟! وبشكل ُمبهم وأكيد استشعر 
بأّن يومه لن يالقي غدها، فأثقل عليه الشجن، وعلى نحو ما 
بدا العالم أكثر وحشة، وعلى نحو مفاجئ ترّنح ُمتهاويًا، فيما 

كانت شمس وانية تميل جهات الغروب ُمؤّسسة لوداع ما!
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حممد م�سهور -  اليمن

ول��ي   ف��ي  �ُض��رفِة   الل���ُق��ي�ا ع�ِ�ت�����اُب

يُ�����رتّ���ل����ُه    ح�����ن�������نٌي    واغ����ت��راُب

وب���ض�َم���ل����ٌة   يُ���ع��انِ�ق��ُُه��ا ال�ض����ب���اُب

اجل�����واُب م���راي����اها  ف����ي  ت����ال�ض���ى 

وملّ����ا ِج��ئ���ِت ك����ُُلّ ال���ن����ا�س غ��اب���وا

؟ ال��ضباُب  ح�ا�رصين  ع��ي�ن��ي��ِك   اإل��ى 

ع��ل��ى   ع��ي��نّي   ي��ت�ك���ُئ   ال�ض��راُب ؟

ال�����عذاُب ت���ن���ائ��ي����ن��ا  ف����ي  واأوَرَق   

ول����الأ�ضواِق    ن�����اِف������ذٌة    وب����������اُب

����ُّج    االك��ت���ئاُب ويف   �ض��دري   ي���ضُ

الغ�ي������اب ف���اأره�ق�ني  ت���ن����ا�ض��ت����ني 

ت��ن���ا�ض�ت�ني   ف����اأره�ق��ني   ال���ِغ��ي����اُب

ان���ت��ظ����اراً ف���اأورق���ُت   ت���ن���ا�ض��ت��ني 

احت�ضاري �ضمِت   ف�ي  اأن�ِت   ُخ��ض��وٌع  

واأ�ض��ئ��ل���ٌة   ع��ل��ى  ك�َ��ِت��ف��ي ع��راي�����ا

اأي�����ا  ُط��ه���راً  ت��ف��ت����ّق  ف��ي  ُف����وؤادي

مل�����اذا   ك����ُل���ّم��ا غ���ادرُت   ع���ُم��ري

اأع��دو   ا�ض��ت��ي��اق�اً ُك���ّل��م��ا    مل������اذا   

ُخ��ط�ان��ا ف�ي    امل���ض�اف��ُة    ت��ث��اءب���ت   

ت��عن��ّى   ال�وق�ُت  يف   جفن   ان���تظ��اري

ت��ِئ���ُن  ب���داخ��ل��ي   ك���ُُلّ    االأم�����ان����ي

�ض���اأك���تُُب  ُك��ل�م��ا اأورق��ُت   ُح��زن�����اً

�ُضـــرفة

الوجـد
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غياب

مروة رزق - م�شر

كارلوس فوينتس
اأحالم املا�ضي امل�ضم�ضة

ل���م يتوقع أح���د أن الموت ق���د يغيب 
الروائ���ي المكس���يكي الش���هير كارلوس 
فوينت���س قريبًا إال كارلوس نفس���ه. مع 
الحيوية الت���ي أبداها مؤخرًا في معرض 
الكت���اب الدولي بالعاصم���ة األرجنتينية 
بوينوس آي���رس واالحتف���االت العديدة 
بدول أميركا الالتينية التي قرر حضورها 
بمناسبة مرور خمس���ين عامًا على نشر 
روايت���ه م���وت آرتيميو ك���روث 1962، 
ل���م يلتفت أحد إل���ى العبارة الت���ي قالها 
للصحافيين أثناء مؤتمر صحفي عقد أثناء 
المعرض: »لدي أثر جميل في انتظاري، 
وقد ح���ان الوق���ت ألرقد بداخل���ه«، كان 
كارل���وس فوينتس يتح���دث عن المقبرة 
الت���ي أعدها بنفس���ه في باري���س ليرقد 
به���ا حال موته إلى ج���وار ابنه كارلوس 
وابنته ناتاش���ا. ولكن إلى جانب خوليو 
كورتاثار وجان بول س���ارتر وس���يمون 

بوليفار وصمويل بيكيت.. أيضًا
ومع شعوره بالموت إال أنه كان يعمل 
إلى آخ���ر لحظة على روايت���ه األخيرة، 
حين أصابه نزي���ف داخلي باألمعاء نقل 
على إثره إلى المستش���فى حيث لم ينج. 
وبموته فإن أميركا الالتينية تخسر واحدًا 
آخر من األعم���دة األربعة لحركة »البوم« 
األدبية الش���هيرة، بعد فقدها األرجنتيني 

خوليو كورتاثار الذي أس���س فوينتس 
رفقته ألدب أكثر تعقيدًا مما كان معهودًا 
إل���ى جانب كل م���ن الكولومبي جابرييل 
جارس���يا ماركي���ز والبيروف���ي ماري���و 

بارجاس يوسا.
ول���د كارلوس فوينت���س في بنما في 
11 نوفمبر 1928 ألب دبلوماسي. تنقل 
في صغره بين عدة بلدان: األوروجواي 
والبرازي���ل واالرجنتين���ي واإلك���وادور 
والواليات المتحدة. استقر في المكسيك 
حين أتم السادس���ة عش���رة من عمره، 
القان���ون واالقتص���اد، وعم���ل  ودرس 
محررًا صحافيًا، وُعيِّن سفيرَا للمكسيك 
في فرنس���ا ع���ام 1975 تخلي���دًا لذكرى 
والده، ولكنه اس���تقال من المنصب بعد 

عامين.
ل���م يك���ن إنت���اج فوينت���س األدب���ي 
مقتص���رًا فقط على الرواي���ات، فبعد أن 
أرسى سمعته ككاتب متمكن عام 1962 
بروايتيه )آورا( و)موت آرتيميو كروث( 
والتي أس���س بهما حرك���ة »البوم« قبل 
عام من نش���ر روايتي )اللص والكالب( 
لماري���و بارج���اس يوس���ا و)رايوي���ال( 
لخولي���و كورتاث���ار. ب���دأ ف���ي كتاب���ة 
األعمال المس���رحية، وشارك في تأليف 
سيناريوهات بعض األفالم مع صديقه 

وزميله الكولومبي والحاصل على نوبل 
جابرييل جارسيا ماركيز مثل فيلم )القط 
الذهبي( 1964. ومن أشهر رواياته في 
الثمانينات )الجرينجو العجوز( 1985، 
و)كرس���ي النس���ر( 2003. إل���ى جانب 
كت���ب المقاالت ككتاب )م���ا أعتقده( عام 

.2002
كارل���وس  أدب  أن  النق���اد  وي���رى 
فوينتس يمكن تقسيمه إلى ثالث مراحل 
أدبية: المرحلة األولى اتسمت بالتجريب 
طوال عقد الخمس���ينيات، ث���م المرحلة 
الثاني���ة والت���ي امتزجت فيه���ا الرواية 
التاريخية والخيال طوال الستينات، ثم 
المرحلة الثالثة التي استخدم فيها آليات 

أدبية أكثر تقليدية.
من بين الذين ألقوا نظرة الوداع على 
كارل���وس فوينتس الكاتبة المكس���يكية 
البولندي���ة إيلينا بونياتوفيس���كا والتي 
اس���تمرت صداقتها مع���ه ألعوام طويلة 
من���ذ أن تج���رأت عام 1958 على نش���ر 
حوار صحافي مع الروائي الشاب البالغ 
من العمر تس���عة وعشرين عامًا آنذاك، 

والذي نشر لتوه رواية »المنطقة األكثر 
ش���فافية« في إحدى المالحق الصحافية 
المتخصصة في األدب التي نش���رت في 
نفس الصفحة حوارًا من كاتب المكسيك 
ريي���س. وه���ى  ألفونس���و  المخض���رم 
الرواية التي اتس���مت بالتجريب والجدة 
وقتها مما لفت أنظار النقاد إليها ما بين 
معجبين ومنتقدي���ن، وطبعت في نفس 
العام مرتين كما ترجمها س���ام هايلمان 
إلى اإلنكليزية. وهى الرواية التي شقت 
لكارلوس فوينتس مكانته بين الجمهور 

وركزت االنتباه حوله.
كم���ا َنَعْت���ه كاف���ة أطي���اف المجتمع 
المكسيكي من اليس���ار إلى اليمين فقال 
عنه مرشح الرئاسة والحائز على أكبر 
نس���بة في اس���تطالعات الرأي مرش���ح 
الحزب الثوري المؤسس���ي إنريكه بينيا 
نيتو، المتوقع أن يشغل منصب رئيس 
المكسيك أول يوليو القادم: »بالرغم من 
عدم اتفاقي معه في آرائه السياسية، إال 
أن ه���ذا ال يمنعني من االعتراف بأعماله 
االستثنائية. فلترقد بسالم يا كارلوس«. 

ه���ذا مع العلم ان كارل���وس فوينتس قد 
وصفه مؤخرًا بالجاهل ألنه لم يفلح في 

ذكر ثالثة كتب أثرت في حياته.
أما بيكتور جارس���يا دى الكوتش���ا، 
مدير مركز سيربانتس الثقافي، فقد تذكر 
كارلوس فوينتس حين حصل على جائزة 
س���يربانتس )نوبل اآلداب األس���بانية( 
ع���ام 1987، حينها قال فوينتس »أفتح 
جواز س���فري وأقرأ: المهنة: كاتب، أي 
تابع لدون كيخوته. اللغة: اإلس���بانية، 
ليس���ت لغة اإلمبراطوري���ة، وإنما لغة 
الحياة والحب والعدل؛ لغة سيربانتس 

ودون كيخوته«.
وق���د اعتبر النق���اد أن حصول ماريو 
بارجاس يوس���ا على جائ���زة نوبل في 
اآلداب ع���ام 2010 بمثابة ضياع فرصة 
فوينت���س في حصول���ه عليها لألبد. في 
هذا الصدد قال يوس���ا عن فوينتس »كنا 
أصدقاء دومًا، ولم يعكر صفو صداقتنا 
ش���يء... بالرغم من تج���ذره الدائم في 
الواقعي���ة والتاري���خ وأص���ول الصراع 
في المكس���يك، إال أن أدبه تغذى من كل 

الح���ركات األدبية في عص���ره، فالبرغم 
من كون���ه مكس���يكيًا للغاي���ة وأميركيًا 

التينيًا جدًا إال أنه كان كونيًا«.
أما بالنسبة لفوينتس فقد أعرب مرارًا 
أنه ال ينتظر حصوله على جائزة نوبل، 
وكان يضيف: »لم يأخذها تولستوي وال 
تش���يكوف وال كافكا فلماذا سيمنحونها 
لي؟« ردًا على أصدقائه حين يتضاحكون 
معه على أن أصابعه تورمت حتى كتب 

60 رواية, ولم يحصل على نوبل.
نش���ر  دار  أعلن���ت  جانبه���ا  وم���ن 
آلفاجوارا أنها ستنش���ر في نهاية العام 
الحالي عملين لم يقدما من قبل للروائي 
المكس���يكي الراح���ل: أحدهم���ا بعنوان 
مح���اورات  كتاب  »ش���خصيات« وه���و 
أجراه���ا فوينت���س مع بع���ض المثقفين 
المشاهير مثل المخرج اإلسباني لويس 
بونيوي���ل والكات���ب خولي���و كورتاثار 
والشاعر بابلو نيرودا, أما العمل الثاني 
فهو رواية بعنوان »فيريدرك في شرفته« 
وهو حوار متخيل بين فوينتس نفس���ه 

والفيلسوف األلماني فريدريك نيتشه.
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وزميله الكولومبي والحاصل على نوبل 
جابرييل جارسيا ماركيز مثل فيلم )القط 
الذهبي( 1964. ومن أشهر رواياته في 
الثمانينات )الجرينجو العجوز( 1985، 
و)كرس���ي النس���ر( 2003. إل���ى جانب 
كت���ب المقاالت ككتاب )م���ا أعتقده( عام 

.2002
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من بين الذين ألقوا نظرة الوداع على 
كارل���وس فوينتس الكاتبة المكس���يكية 
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المتخصصة في األدب التي نش���رت في 
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ذكر ثالثة كتب أثرت في حياته.
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من كون���ه مكس���يكيًا للغاي���ة وأميركيًا 
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أما بالنسبة لفوينتس فقد أعرب مرارًا 
أنه ال ينتظر حصوله على جائزة نوبل، 
وكان يضيف: »لم يأخذها تولستوي وال 
تش���يكوف وال كافكا فلماذا سيمنحونها 
لي؟« ردًا على أصدقائه حين يتضاحكون 
معه على أن أصابعه تورمت حتى كتب 
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الحالي عملين لم يقدما من قبل للروائي 
المكس���يكي الراح���ل: أحدهم���ا بعنوان 
مح���اورات  كتاب  »ش���خصيات« وه���و 
أجراه���ا فوينت���س مع بع���ض المثقفين 
المشاهير مثل المخرج اإلسباني لويس 
بونيوي���ل والكات���ب خولي���و كورتاثار 
والشاعر بابلو نيرودا, أما العمل الثاني 
فهو رواية بعنوان »فيريدرك في شرفته« 
وهو حوار متخيل بين فوينتس نفس���ه 

والفيلسوف األلماني فريدريك نيتشه.
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 نص من كتاب »ما أعتقده«
لكارلوس فوينتس

أبحث بال جدوى عن ش���خصية تاريخي���ة أكثر اكتمااًل من 
شخصية عيس���ى المسيح. الش���خصيات التي عبرت مسرح 
التاريخ بقوة أكبر ينقصها، رغم نشاطها الخارجي المكثف، 
تل���ك المملك���ة الروحية الداخلي���ة لدى عيس���ى. المتصوفة 
أنفسهم، مع زخم حياتهم الداخلية، لم يحظوا بذات المكانة 
التي يشغلها عيسى في التاريخ، كشخصية تاريخية نشطة. 
يتعفف أكبر العلماء، نتيجة لخضوعهم للموضوعية الالزمة 
للوصول إلى نتائج ممكن���ة التصديق، عن األبعاد الروحية 
واألخالقية المنسوبة إليه. ال يمكن لوم ألبرت أينشتاين على 
الموت في هيروش���يما، ولكن مع ذلك يمكن لوم هيملر على 
الموت في أوشفيتز. فعيوب العباقرة الكبار، رغم أنها تدعو 
إلى التندر فهي ش���يقة أيضًا، مثلها مثل فضائلهم. ونجد في 
النهاية أن، فحش موتس���ارت، وفوضى بيتهوفن، وفظاظة 
جوجول، وش���راهة بلزاك، ورذائل كلوريدج وبودليير، لم 
تؤثر مطلقًا على إعجابن���ا بأعمالهم. ال أحد يتمنى أن يكون 
جاره مختاًل بدرجة ديستويفس���كي. وقطعًا يصبح باخ أكثر 
م���ن عانى من الش���يزوفرنيا هدوءًا وتخفي���ًا. حيث اختلطت 
الش���خصية العامة مع الش���خصية الخاصة ل���دى الفنانين، 
مكونة فضاءه���م األيديولوجي. آراجون، وإلوار، ونيرودا، 
وألبرتي، كأبطال ش���يوعيين؛ بين، وبوند، ودي أنونثيو، 
وس���يلين، وبرازي���الخ كأنصار للفاش���ية، فقد اس���تحقوا 
استهجانًا الذعًا لم يفسد، في النهاية، جوهر أعمالهم. وعلى 
الجانب اآلخر، ضحايا التعصب، والديكتاتورية، والعقائدية 
يتخطون مس���توى أعمالهم ويتم اإلعجاب بهم كشهداء، بدءًا 
من فيفر إلى لوركا وميجيل إيرناندز، ومن جيوردانو برونو 

ترجمات

عي�ضى

إلى أوسيب مانديلشتام وإيزاك بابل، ومن سور جوانا أنيس 
دي الكروس إلى آنا أخماتوفا. والصف الطويل من المنفيين 
من قبل ألمانيا النازية، وروس���يا الس���وفياتية، وإس���بانيا 
فرانك���و، وديكتاتوري���ات أمي���ركا الالتيني���ة، والمكارثية 

األميركية.

تفرد ش���خصية عيس���ى يعود إلى بقائه، وذيوع وقيمة 
أعماله نابعة من الظالم وعدم الش���هرة من أن الحواريين لم 
ينق���ذوه ولم يعلن عنه إال القديس بط���رس، كان من الجائز 
أن نبي الجليل المتواضع يتوه، كغيره من القديس���ين الذين 
جابوا أراضي العالم القديم. ولكن ال ش���يء، ال الحواريون، 
وال القدي���س بطرس، وال حتى الكنيس���ة ذاته���ا، بقادرة أن 
تس���لب عيس���ى ش���رطه كإنس���ان ضعيف، عديم السلطة، 
ومترفع عن الرفاهية، متحول بفضل فقره وضعفه إلى أكبر 

رمز لخالص اإلنسان.

هل ترجع قوته إلى أن عيس���ى هو، بالفعل، الرب االبن، 
المتس���اوي مع األب في القوة والفضائ���ل، الجناح المجاور 
ل���ه في الثال���وث، وتكون ال���روح القدس ه���ي ثالثتهما في 
التثلي���ث. أدان���ت الكنيس���ة باعتبارها هرطق���ات النظريات 
المضلل���ة واألدبية حول العالقة بين اإلله الرب واإلله االبن. 
نادت الغنوسية الس���ورية لدى ساتورنيل بوجود أب واحد 
فق���ط، مجهول كلي���ة، نزل إل���ى العالم كمخل���ص، ومنقذ، 
ذاتي الوجود، غير مادي وبال ش���كل. ومظهره فقط )عيسى 
الناصري( هو اإلنس���اني. لم؟ كي يتعرف عليه باقي البشر. 
أما الباس���يليون والغنوسيون المصريون فقد قالوا بأن األب 
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لم يولد قط ولم يكن له يوما اسم. والمسيح هو مجرد حرف 
ف���ي عقل األب. وأقس���م الس���ابليون أن األب واالبن والروح 
الق���دس هم نف���س الكائ���ن: رب فريد بثالث���ة مظاهر وقتية 
مختلف���ة. وداف���ع األبوليناريون االثنين ع���ن وجود ابنين، 
أحدهما أنجبه األب الرب واآلخر أنجبته المرأة مريم. وذهب 
النس���طريون بهذه النظرية إلى مدى أبعد يتعلق بالشخصية 
المزدوجة. فالمس���يح هو ف���ي حقيقته ش���خصان، أحدهما 
اإلنس���ان، واآلخر هو الكلمة. ول���ذا يجب التفريق بين أفعال 
اإلنسان عيس���ى، وكلمات الرب المس���يح. وأخيرًا، من بين 
أكثر هذه الهرطقات تأثيرًا، اعتبر اآلريوس���يون االبن مجرد 

تدفق، أو استعراض أو منشق من مادته نفسها.

من بين تلك الهرطقات حول ش���خص المسيح، الوحيدة 
التي تجذبني هي، مع احترام كافة التصورات عن طبيعته، 
التي تتمركز في اإلنسان الذي عاش بين البشر هنا، فوق هذه 
األرض، والذي أعطى شتى الدالئل جدية وبقاء لما يعني ما 
هو أن تكون إنس���انًا بين البش���ر. عيس���ى كنواة حية لكافة 
االحتماالت والتناقضات البش���رية هو بالنس���بة إلى األعمق 
والباق���ي من بين ه���ؤالء األرباب. الرجل ال���ذي دعا بفطرته 
إلى الب���راءة والطهر، ولكنه دعا أيضًا إل���ى الغضب الفعال 
ضد الفرس���يين والتجار في المعبد. عيس���ى الذي يطالبنا ب� 
»أن نعطي الخد اآلخر« والذي يقول ش���نوا الحرب ال السالم. 
وال���ذي يقول »دعوا األطفال يأتون إل���ى« ويحثنا على ترك 

األب واألم لنعمل في هذا العالم.

ه���ذه هي قوة عيس���ى الت���ي ال يمكن قهرها. م���ن الفقر، 
والبساطة، والمجهول، بشر بشيء أكبر من خالص العالم. 
بش���ر ومارس الخالص ف���ي العالم. قدم لن���ا العالم كفرصة 
للخالص، ال كأرض منقادة قدريًا نحو الشرور. وهكذا نحصل 
على الحياة الخالدة، والتي حقيقتها هي بعد روحي للرغبة 
اإلنسانية. هو رجل يصل بالتطلع اإلنساني إلى أقصى مداه 
مثل: كي���ف نعيش معًا، كيف نعير بعضن���ا البعض اهتمامًا 
ورعاية، وأن ال نتس���اهل مع النف���اق، والرياء، والمتاجرة 
بالمقدس���ات، التي في النهاية لطخت الكنيسة التي شيدوها 

تحت اسمه.

عدم اليقين حول عيسى هو س���ر عظمته. حياته السرية 
والغامضة هي أس���اس خل���وده. عالقاته الش���خصية كانت 
مع أكثر األش���خاص دن���اءة وكفرًا. لم يبش���ر المؤمنين. لم 
يش���رع عقائ���د. تناقضاته نفس���ها منعته من ذل���ك. كما أننا 
ال نعرف ش���يئًا عن مرحلة بلوغ وش���باب المس���يح. مع من 
كان���ت عالقات���ه؟ هل كان ش���رها للجنس أم لوطي���ًا، أم هل 
تعفف نهائيًا عن الجنس؟ هل كان مثل القديس���ين أوجستين 
وفرانسيسكو خاطئًا شبعانًا ثم تاب؟ لماذا الوقت هو ملعبه، 

ولماذا يحثنا على اإليمان بالوقت. يوجد في كلماته إيمان غير 
عادي بالزمن، فمع ظهور األبدية كأفق لكلماته، فالمس���تقبل 
البش���ري هو هدف اإليمان عند عيس���ى. اإليمان عند عيس���ى 
ه���و ما يطلبه من أج���ل أن نعمل في العال���م. الفردوس عند 
عيسى هو التضامن مع اآلخرين، ال إمبراطورية في السماء. 
الجحيم عند عيس���ى ه���و الظلم ف���ي األرض، ال جحيم غائر 
يتطاير منه اللهب. ما يخزنه عيس���ى للحياة الخالدة هو قيم 
الحي���اة في العالم »ألني حين جعت فأطعمتموني. عطش���ت 
فس���قيتموني. كنت غريبًا فآويتموني. عريانًا فكسوتموني. 
مريض���ًا فزرتموني«. و»متى أعطين���اك كل هذا؟« فيرد على 
مس���تمعيه »الحق أقول لكم بما أنك���م فعلتموه بأحد إخوتي 

هؤالء األصاغر فبي فعلتم«.

االس���تعارة في طريق���ة بعثه هي وس���يلة إلخبارنا أننا 
مجب���رون على اس���تكمال الحياة، ال مواصلته���ا فقط، وأن 
اس���تمرار الحي���اة بالرغ���م م���ن نهايتها بالم���وت هو جوهر 
الخلود. الخالص موجود في العالم. والجحيم كذلك. وُكلف 
العالم بأن يثبت أن عيس���ى محق. لم يبعث عيسى الموتى. 

وإنما يبعث األحياء.

العالقة بين الرب األب والرب االبن، طالما أرقت ملحدين 
ورجال الدين في الكنس���ية كذلك، وهي ال يمكن أن تتحاشى 
حقيق���ة أن ال أح���د يعرف األب، بينما االب���ن، بخالف ذلك، 
فقد ش���اهده الناس. نس���تطيع أن نضع تصوراتنا. ربما لم 
يغفر األب لالبن رغم أن عيس���ى لم ينفك يخبره »انظر، إني 
أفعل المستحيل كي يعرفوك«. ولكن ربما يغضب األب ألنهم 
لم يروا االبن كموفد ل���ه، وإنما كرب حقيقي، بفرض أنه قد 
تجسد لهم. كما أن عيسى لم يكن منقذًا لإلنسان وحده، وإنما 
منقذًا للرب نفسه، فقد أنقذه من السمعة القاسية واالنتقامية 
التي عرفوا بها رب إس���رائيل. منحه االبن، كما كان س���ينال 
في أزمة الش���يوعية »وجه بش���ري لل���رب«. هل غضب عليه 
الرب؟ هل نهاية الصليب هي عقاب األب إلنس���انية عيس���ى 
المتم���ردة؟ »أبي، لماذا تركتني؟« ك���م ألم هائل تحتويه تلك 
الكلم���ات، كانت النهاية مريعة، وم���ا أكثر الجدل الذي خلفه 
وراءه موت وبعث عيس���ى ثانية، عيس���ى الذي خذله الرب. 
مزية أخرى أضيفت إلى أسطورته وهي البعث، والذي كان 
بمثاب���ة المكافأة من الرب لهجرانه له، مع وعد بالعودة إلى 
ج���واره، مختلطًا به، في الثال���وث، أو معاقبًا إلى األبد من 

الرب، ومنهيًا إلى صمت، أو مرتبة دنيا من الوجود.

ص���راع األب ضد ابن���ه عديم الج���دوى، إذا وجد الصراع. 
فقد انتص���ر االبن فوق األرض، مهما ق���ال الرب األب أو فكر 
أو إن كان موج���ودًا أم ال. نقرأ في الح���دس العظيم لويليام 
بالك »غضب في السماء raGe in Heaven«، عيسى هو االبن 

العاق. والرب غاضب منه جدًا. 
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أقول إنه بدون الحواريين، وخاصة بدون القديس بطرس، 
كان من المحتمل أن تنس���ى األجيال الالحقة عيسى. حرص 
القديس بطرس، إلى جانب شهادات اإلنجيل، على أن يتملك 
المسيح مؤسسة وكانت الكنيسة. ما يؤكد أن عيسى حي إلى 
اآلن في التاريخ، هو نفس الش���يء الذي يعوق حضوره في 
التاريخ: الكنيس���ة المسيحية، الخاضعة لضغوط وتغيرات 
الحياة السياسية، من التزامات واستثناءات، ومن خيانات 
للمس���يح، ومن اإلغراء نحو األش���ياء نفس���ها التي حاربها 
المس���يح: النفاق، والرياء، واإليمان باألكاذيب، والجش���ع 
للس���لطة األرضية. تحولت الكنيس���ة إلى صناعة المسيح، 
الصناع���ة التي تبعدنا عن المس���يح. الكنيس���ة ه���ي انتقام 
الرب األب من مس���يح منبوذ منه. تنبأ القديس أغس���طس، 
وهو صوفي عظيم، بما حل بها: الكاهن، كالكنيس���ة، يمكن 
أن يصب���ح ضعيفًا أو ش���ريرًا. ولكن ما يرفع من قدرهما هو 
الكهنوت. تضع الكنيس���ة عامليها فوق ش���روطها الخاصة. 
الذي لم يقل���ه قديس إيبونا هو أن الكنيس���ة هي التي تغفر 
لنفس���ها، واضعة نفس���ها، باسم المس���يح، فوق شروطها 
الخاص���ة. أقي���م الحكم على أوريخين ألن���ه اعتبر رحمة اهلل 
ال نهائية، حتى أنه قد يغفر للش���يطان نفس���ه. كان عليه أن 
يضيف أنه س���يضطر إلى الغفران للكنيس���ة ذاتها. لن أتكلم 
عن ثورة لوثر والبروتستانت. سأبقى في عصري وحياتي 
كي أرفض كنيس���ة بيو الثاني عش���ر، وتواطئها مع فرانكو 
والنازيين. ثم، بعد انتصار الخلفاء، مع المخابرات المركزية 
األميركي���ة، والمافي���ا، ولكن قد يحدث أن يتم إنقاذ ش���رف 
الكنيس���ة على يد بابا مثل خوان الثالث والعش���رين، وعلى 
أيدي أس���قف مثل أوس���كار روميرو في الس���لفادور، ولكن 
يس���قط العار مجددًا على الكنيس���ة األرجنتينية التي باركت 

ديكتاتوريات المجرمين، والقتلة، والمعذبين إلخوانهم.

غي���ر المنطقي ه���و أن ألفي ع���ام من الخيان���ات لم تقدر 
على قتل عيس���ى. تدوم إمبراطوريات الش���ر قلي���اًل. الرايخ 
كان س���يدوم ألف عام، وفقًا لهتلر، والمس���تقبل الش���يوعي 
الموعود على يد البيروقراطية الس���وفياتية.. ما عدد الفرق 

التي تحت س���يطرة البابا؟ س���أل ستالين بس���خرية. يفوق 
بكثي���ر الكرملي���ن. ولك���ن جي���وش اإليمان المس���يحي تلك 
موجودة بالرغم من، وليس بفضل، المؤسسة الفاتيكانية، 
فهي تس���تغل، وتخطط، ولكن ال تصل إلى السيطرة الكاملة 
على ش���خص المس���يح، والذي يتخطى دومًا الكنيسة التي 
شيدوها باسمه. عيس���ى هو العذول األبدي للكنيسة، ولكن 
عل���ى الكنيس���ة أن تس���اير أمورها مع عيس���ى ك���ي تبقى. 
وعيس���ى يهرب إلى الكنيس���ة ألنه يتحول إلى معضلة لمن 
هم في خارجها. لم تس���تطع الكنيس���ة في الوقت الحالي أن 
تحتفظ بعيس���ى لمط���اردة الملحدين وغي���ر المؤمنين، ألن 
عيسى يصل بين قيم الحياة األبدية وقيم الحياة في العالم، 
وهنا يتحول من مجرد إله هش تجس���د في صورة إنس���ان. 
ويصبح الرب الذي قوته هي إنس���انيته. وإنسانية المسيح 
هي التي حافظت عليه كلغز أمام حداثة تتحلى بطباع دينية 
ربما ولكن بال إيمان ديني حقيقي. الكاثوليكي المرتد لويس 
بونويل، والثائر خارج الكنيسة، إنجمار برجمان، والمتدين 
االجتماعي المدني، ألبير كامو. ولكن قد يستطيع رجال دين 

إثبات ذلك في العالم، فرانسوا مورياك، 
ج���ورج بيرنان���وس، جراه���ام جرين. 
وخاصة المرأة المتدينة، سيمون ويل، 
التي تس���اءلت ه���ل يمكن محب���ة الرب 
ب���دون معرفته؟ وتجيب: نع���م. اإلجابة 
المرعب���ة عل���ى س���ؤال ديستويفس���كي 
المرعب: ه���ل يمكن معرف���ة الرب بدون 
حبه؟ ستافروجين، وإيفان كارامازوف 
يجيب���ان: نع���م. ه���ذه ه���ي المعضلة 
وعيسى وحده قادر على حلها. اإلنسان 

ال يمكن أن يكون إلهًا، بينما يمكن لإلله أن 
يكون إنس���انًا. ومن هنا ماليين من الرجال 

والنساء يعتقدون في عيسى وهم قوته، أكثر 
م���ن الكنائس ورجال الدين. عيس���ى ال يبعث 
األموات. عيس���ى يبعث األحياء. عيس���ى هو 

مصحح االمتحان للبشر.
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من أجل فاصلة

ج���اء في أخالق الوزيرين ألبي حي���ان التوحيدي ما يلي: 
»خرج ابن عباد من عندنا، يعني الري، متوجهًا إلى أصفهان 
ومنزل���ه ورامين، فجاوزها إلى قرية غامرة على ماء ملح، ال 
لش���يء إال ليكتب إلينا: )كتابي هذا من النوبهار، يوم الس���بت 
نص���ف النهار(«. غّير الصاحب بن عباد مقصد توجهه وآثر أن 
يتكبد مشقات جمة في بالد كريهة، ال لشيء إال لمناسبة كلمة 
»النوبهار« لكلمة »النهار«. مدد طريقه جريًا وراء لفظة غريبة، 
ابتعد عن هدفه اقترابًا من هدف أس���مى: مناسبة السجع. من 
الناس من يموت من أجل فكرة أو عقيدة، أما هو، وكما يؤكد 
التوحيدي، فإنه لن يس���تنكف إطالقًا من استعمال سجعة من 
الس���جعات، حتى ول���و أدى األمر أن »تنح���ل بموقعها عروة 
الملك، ويضط���رب بها حبل الدولة، ويحت���اج من أجلها إلى 

غرم ثقيل وكلفة صعبة وتجشم أمور وركوب أهوال«.

أورد التوحي���دي ه���ذه الحكاي���ة ف���ي معرض الس���خرية 
والتهكم، ولربم���ا اختلقها - ونحن نعلم ولعه بإضافة الكالم 
إل���ى غير أهله وإلى من لم يتلفظوا به قط - كراهية للصاحب 
وشماتة به. إال أنها، وعلى الرغم من طابعها الكاريكاتوري، 
تحيل إل���ى فعل الكتابة األدبية، أو باألحرى إلى صنف منها. 
فمن المؤلفين من يرى أن ش���رفه رهي���ن بجزئيات وتفاصيل 
إنش���ائية، بل بفاصلة! غوستاف فلوبير لم يتورع أن يقول: 
»بالنس���بة ل���ي، أجمل ام���رأة ف���ي العالم ال تس���اوي فاصلة 

موضوعة في محلها«.

يذكرن���ي تح���ول الصاحب ب���ن عباد عن مقص���ده من أجل 
أن يس���تقيم له الس���جع، بمقطع من رواية التربية العاطفية 
لغوس���تاف فلوبير، وبالضبط بمس���تهلها الذي يصف س���فر 
فريدري���ك مورو من باريس إلى نوجان، مس���قط رأس���ه. لم 
يس���تقل البطل الشاب عربة برية س���ريعة وإنما فضل السفر 
على متن س���فينة، أي أنه ع���وض الطري���ق القصير، اختار 
الطري���ق األطول عب���ر منعرجات نه���ر الس���ين ومنعطفاته. 
والمثير أننا نلحظ الموضوعة نفس���ها في نهاية الرواية حيث 
يتجاذب فريدريك أطراف الحديث مع ديلوريي، صديق العمر: 

في س���ياق إحباطهما وانهيار أوهامهما، يقوم كالهما بتفسير 
فش���له وفش���ل جيله، فيقول ديلوريي )الذي اشتهى السلطة( 
إن إخفاقه ربم���ا كان نتيجة »مبالغة في االس���تقامة«، بينما 
يع���زو فريدريك خيبته في س���ائر أحواله إل���ى »انعدام الخط 

المستقيم«.

وهنا ال مفر من طرح س���ؤال: هل يعّن ألديب أن يس���تنكر 
قولة فلوبير س���ابقة الذكر؟ هل يج���رؤ حتى أن يدعي أن فيها 
مبالغة؟ يبدو لي أنه إن فعل، س���يحكم على نفس���ه بالخروج 
توًا من دائرة األدب. وما تجدر مالحظته أنه حتى لو اس���تهزأ 
بالصاح���ب بن عب���اد وازدراه، فإن���ه - إذا أدخلن���ا المقارنة 
في اعتبارنا - لن يس���مح لنفسه بالس���خرية من صاحب مدام 
بوف���اري، بل سيستحس���ن قول���ه ويثني علي���ه )ولعمرك ما 
أدري وإن كنت داريا، كما يقول الش���اعر، دواعي التمييز بين 

المؤلفين(.

في معنى مماثل كتب شيوران في قياسات المرارة: »لم نعد 
نريد أن نتحم���ل ثقل »الحقائق«، وال أن ننخدع بها أو نتواطأ 
معه���ا. إنني أحلم بعالم قد نقب���ل فيه الموت من أجل فاصلة. 
ويضيف: »ال أس���لوب مع غياب الش���ك وس���يادة اليقين: إن 
الحرص على جمال اللفظ وقف على الذين ليس بمقدورهم أن 
يركنوا إلى اعتقاد راسخ. ففي غياب سند متين، ال يتبقى لهم 
إال التشبث بالكلمات، - أشباه واقع، أما اآلخرون، الواثقون 
بقناعاتهم، فإنهم يستخفون بمظهر الكلمات وينعمون براحة 
االرتج���ال«. من جهة، يقين راس���خ واقتناع مؤك���د واحتقار 
للفظ، ومن جهة أخرى، ارتياب مزمن وتردد دائم. من جهة، 
ارتج���ال قد ال يخل���و من كبرياء وغطرس���ة، ومن جهة، عمل 
مضن بحثًا عن موض���ع مالئم لفاصلة من الفواصل. أن تفقد 
لذة النوم بس���بب فاصلة: هوس مرضي بالش���كل؟ أم عجرفة 
من نوع آخر؟ سؤال قديم قدم األدب. فهل هناك أدب ال يخضع 
إلكراهات طوعية وقس���رية في آن؟ أال يشكل لزوم ما ال يلزم، 
حسب تعبير ضرير المعرة، تعريفًا لألدب؟ وإال، فأي تعريف 

سيتبقى لنا يا ترى؟

مقال

عبد الفتاح كيليطو
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ترجمات

تقدمي وترجمة: اأحمد مر�سي 

شاعرة البوليتزر  تريسي ك. سميث

اإ�ضارة رفيعة يف طبق متوا�ضع من البي�س

فازت الش���اعرة األميركية الس���وداء 
الش���ابة تريس���ي ك. س���ميث بجائ���زة 
بوليتزر عن مجموعتها الشعرية الثالثة 
»حي���اة عل���ى المريخ« والت���ي صدرت 
ف���ي ع���ام 2011. وتمثل معظ���م قصائد 
الدي���وان مرثية ألبيها عالم الفضاء الذي 
لقي حتفه في تليس���كوب الفضاء هابل 
المنك���وب، والذي كان أحد المهندس���ين 

الذين شاركوا في بنائه.
ورغم أن تريس���ي س���ميث لم تصدر 
حت���ى اآلن أكثر من ثالثة كتب ش���عرية 
إاّل أنها حظيت بالحصول على العديد من 
الجوائز، من بينها زمالة واالس ستجنر 
بجامعة ستانفورد وجائزة الكتاب رونا 
جاف ع���ام 2004، وجائزة إبس���انس 

األدبية 2008، ومنحة مؤسسة لودويج 
فوجس���تاين وزمال���ة كّت���اب بردلوف، 
وجائزة وايتين���ج 2005، وهي تدّرس 
في جامعة برينس���تون وتعيش في حّي 

بروكلين، نيويورك.
األول���ى  وق���د ص���درت مجموعته���ا 
»مسألة الجس���د« في عام 2003، وقبل 
ص���دور الكتاب بعام حصلت الش���اعرة 
عل���ى جائزة كي���ف كامن. كم���ا حصلت 
مجموعته���ا الثانية »ديوين���د« )2007( 
عل���ى جائ���زة لوجهلي���ن م���ن أكاديمية 

الشعراء األميركيين.
وفي مراجع���ة لمجموعته���ا األخيرة 
»الحي���اة عل���ى المري���خ« يق���ول الناقد 
والشاعر جويل بروود »إن سميث توحي 

بأن الش���يء الهام ليس أن تكتش���ف ما 
إذاُكنا أو لم نك���ن وحدنا في الكون، بل 
هو أن تقبل - أو على األقل تتّحمل - سّر 
الكون، ويختتم جوجل بروود مراجعته 
بقول���ه »في )حياة عل���ى المريخ( تثبت 
س���ميث أنها ش���اعرة ذات مدى وطموح 
غير عاديين وليس من الس���هل أن تكون 
مقنع���ة في اإلش���ارة الرفيع���ة والتأمل 
التبجيلي في طبق متواضع من البيض، 
الت���ي حققتها هذه  المبكرة  والنجاحات 
المجموعة تتجاوز ثقاًل هفواتها الالحقة. 
وكما يفعل جميع أفضل الشعر، ترسلنا 
مجموع���ة »حي���اة علىالمري���خ« إل���ى 
قشعريرة الخيال الرائعة ثم ُترجعنا إلى 

أنفسنا، ُمتغيّرين وراضين معًا«.
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الق�ضائد 

الكون حفل منزلي

الكون يتو�ضع. اُنظر: بطاقات بريدية

ومالب�س داخلية، زجاجات على حوافها اإ�ضبع روج.

جوارب يتيمة ومناديل حّولها اجلفاف اإىل اأن�ضوطات 

وب�رصعة، وبدون حديث، حتولت �رصيعاً اإىل ملفٍّ

مبوجات �ضوتية من جيل م�ضى

مدفوعة اإىل طرف ما ال نهاية له،

مثل هواء داخل بالون. هل هو �ضاطع؟

هل �ضوف تنغلق اأعيننا نحو الداخل؟ هل هو متوّهج، 

ذّري، 

توهج �ضمو�س؟ يوحي �ضوته بوجود حفل 

جريانك ين�ضون دعوتك اإىل �ضوت جهوري يخفق

عرب احلوائط، واجلميع يتّحركون بخّفة �ُضكارى

على ال�ضطح نحن ن�ضقل العد�ضات، لت�ضبح ذات قوة 

م�ضتحيلة.

نوجهها نحو امل�ضتقبل، واأحلم بكائنات

�ضرنحب بها با�ضت�ضافة ال تكّل:

ما اأروع جميئك! لن جنفل االأطراف التي مل تكتمل.

اأمام االأفواه اجلارحة، �ضوف ننه�س،

نحيفني، اأقوياء

ما  اأقوى   - بيتك  بيتي   -  mi Casa es su Casa
يكون االإخال�س.

�ضوف يعرفون بروؤيتنا، ما الذي نعنيه على وجه الدقة؟

اإنه كوننا، بطبيعة احلال، اإذا كان كون اأي اأحد، فهو كوننا.

متحف مآله الزوال

�ضّد ما كنّا ن�ضتهيه ذات يوم. ال�ضيء الكثري

الذي كان ميكن اأن ينقذنا. لكنّه عا�س، 

بداًل من ذلك، دورته ال�رصيعة اخلا�ضة، عائداً

اإىل الاّلجدوى باالإذعان االأخر�س.

من جانب اجللد امل�ضفوح. اإنها تراقبنا اإذ نراقبها:

اأعيننا اخلاطئة، حرارتنا الوا�ضية، قلوبنا

تدق عرب قم�ضاننا. نحن هنا.

لن�ضحك �ضحكات مكبوتة اإزاء البهارج التافهة، 

االأدوات ال�ضاذجة،

نُ�ضُخ النُ�ضخ مر�ضوفة مثل الطابوق.

هناك نقود خ�رصاء، وزيت يف الرباميل.

اأوعية ع�ضل نحل �رُصقت من مقربة. ُكتب 

حت�ضي احلروب، وخرائط جنوم فا�ضلة.

يف اجلناح اجلنوبي، توجد غرفة �ضغرية 

حيث يجل�س رجل حتى للعْر�س. ا�ضاأله،

و�ضوف ي�رصح املعتقدات القدمية. واإذا 

�ضحكت، �ضوف يوطئ راأ�ضه حتى يديه

ويتنّهد. عندما ميوت، �ضوف ي�ضتبدلونه 

بفيديو معّلق اإىل ما ال نهاية.

اأعمال مرّكبة تاأتي وتذهب. »احلب«

كان مو�ضوع مو�ضم، تاله »املر�س«.

االأفكار ي�ضعب ا�ضتيعابها.  اآخر �ضيء تراه

)بعد مراآة - فكرة ُمزحة من �ضخ�س ما!(

هي �ضورة كوكب قدمي اأُخذ من الف�ضاء.

يف اخلارج، باعة ينادون: ثالثة تي �ضريتات بثمانية 

دوالرات.
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هي والشركة

نحن جزء منها. ل�ضنا �ضيوفاً

هل هي نحن؟ اأو ما الذي يحتوينا؟

كيف ميكن اأن تكون اأي �ضيء غري كونها فكرة، �ضيء، 

يتاأرجح على حمور 

الرقم؟ هي اأنيقة

لكن حيية. اإنها تتجنّب اأطراف اأ�ضابعنا الكليلة 

عندما ن�ضري. نحن

رحنا نبحث عنها يف كّل مكان:

يف االأناجيل وال�ضبكة االإلكرتونية. ُمزهرة 

مثل ُجرٍح من قاع املحيط.

مع ذلك، تقاوم م�ضاألة الزيف مقابل احلقيقي.

مل تقنعها حما�ضتنا. هي مثل بع�س الروايات

�ضخمة، وال ميكن قراءتها.

ماكينة ُمخلِّصة

ق�ضيت عامني ال اأقف 

اأمام املراآة يف مكتبه.

اأحتدث، بداًل من ذلك، داخل يديَّا

اأو و�ضادة يف ِحْجري، حمّدقة يف ال�ضقف من وقت اإىل اآخر 

الأطلق �ضحكة.

وكنت اأ�ضعر تدريجياً كاأين يف موعد مع �ضديق.

وكان يعني ذلك اأن الوقت قد اأزف الإنهائه.

بعد عامني، راأيته مي�ضي

نحو �ضارع jay حتت ال�ضم�س بدون �ِضرّتة،

وجهه م�ضّقق بع�س ال�ضيء بفعل الرياح.

كان يبدو مثل رجل عادي يحمل 

قم�ضاناً من املغ�ضلة يف طريقه اإىل البيت، مبت�ضماً 

من جراء �ضيء ما ذكرته ابنته.

قبل ذلك يف ال�ضباح. قبل

اأن توجد يل، كنت نظرية.

االآن اأعرف كل �ضيء: الكلمات التي تكرهها.

املكان الذي تهر�ضه يف الليل. يف ردهتنا،
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هناك خم�س �ضور فوتوغرافية لزوجتك الراحلة. مازلت، 

من وقت اإىل اآخر، اأذكره يراقبني

من فوق قمة نظارته، اأو ياأكل حلوى

من برطمان. اأتذكر �ضكري له كل مرة

تُعقد فيها اجلل�ضة، لكن ما اأراه يف معظم االأحيان

يد اإن�ضان تهبط اإىل اأ�ضفل لتلتقط

ح�ضاة من ل�ضاين.

سرعة العقيدة
إلى ذكرى فلويد ويليام سميث 1935 - 2008

مل اأرغب يف اأن اأنتظر على ركبتّي

يف غرفة جعلها االنتظار هادئة

غرفة مُيكن اأن ت�ضمع فيها

زفري التنّف�س، بقبقة حْلِقه.

مل اأرغب زهور االأوركيد اأو �ضواين

طعام اللحمة لتح�ضني ذلك ال�ضمت،

اأو لل�ضالة لكي يبقى اأو يذهب عندئذ

اأخرياً نحو ال�ضوء املثري للن�ضوة.

مل اأرغب يف اأن اأوؤمن

مبا نوؤمن به يف تلك الغرف:

اإننا مباركون، ندع االأمور تاأخذ جمراها،

ندع �ضخ�ضاً ما، اأي �ضخ�س يفعل ما ي�ضاء،

يفتح ال�ضتائر ويدعنا

نوؤول اإىل عمانا، حيواتنا ال�ضاطعة.

عندما تُويف والدِك اجلميل

ا�ضتيقظت قبل اأول �ضوء

واأكلِت ن�ضف طبق من البي�س والربغل،

واحت�ضيت كوباً من اللنب.

بعد اأن رحلَت، جل�ضُت يف مكانَك

واأجهزُت على قطع التو�ضت واملربّى

والبي�س البارد، و�رصائح اخلنزير املمّلحة

امل�ضّورة بالدهن، م�ضتمتعة باملذاق.

ثم منُت، كنُت اأ�ضغر من اأن اأعرف مدى �ضيق

وخطورِة الطريِق قبل اأن تبدو

جميُع البيوت اأُغلقت ب�ضدة، �ضحائُب

الليل املوحلة مثل قهوة باردة

مكثت بعيداً طوال اأ�ضبوع، ومن نحن نكون

بدون بروفيلك النا�ضع وهو يق�ضي

اأي �ضيء اأثار خوفنا؟

اأحد جرياننا اأر�ضل كعكة. اأكلنا

الفراخ املطهية يف الفرن، ورقائق حلم اخلنزير املطهية 

بع�ضل النحل.

اأحنينا روؤو�ضنا و�ضلينا

لتعود �ضاملاً،

كنا نعرف اأنّك �ضوف تعود.

ما الذي اأطلقت العا�ضفة �رصاحه؟ ان�ضلخت االأرواح من 

االأج�ضاد اأثناء �ضريها البطيء.

الفقراء يف املُدن يعرفون: عندما ال يوجد مكان للنوم، 

مي�ضون.

يف الليل، ال�ضوارع حقول األغام. االأبواق وحدها التي 

تغطي ال�رصاخ. اإذا كان اأحد يتبعك، اأم�ضك زمام نف�ضك 

واجر - ال - وا�ضل امل�ضي.

اأت�ضكع عرب اأُم�ضيات ال�ضبابيك امل�ضاءة، ال�ضحكات 

داخل احلوائط. اخلطوات الوحيدة و�ضط م�ضابيح 

ال�ضارع، جنوم �ضاردة. ال �ضيء اآخر حتت م�ضى.

عندما اآمنا باجلحيم، دفنّا ثروات ملوتانا.

بلد الكالب واخلدم الو�ضيع، حيث االأ�ضباح مت�ضي يف 

اأرداب ُمالطة بالذهب.

الع�ضاق العجائز ينه�ضون يف االأحالم، مازالوا �ضاحبني

اإزاء اأّي جتاهل. هذا ال�رصير مالآن. اأطرافنا تت�ضابك يف 

النوم، لكن ظاللنا ت�ضري.



110111 110111

اأميا ذات يوم �ضوف يكفى اأن تعي�س ب�ضعة موا�ضم وتعود 

اإىل رماد. ال اأطفال ليحملوا اأ�ضماءنا. ال حزن. احلياة 

�ضتكون ق�ضرية، م�ضرية جرفاء.

اأبى مل يرقد بعد، رغم اأّن رجليه احرتقتا يف البنطلون 

واجلوربني. لكن اأين كل ما كان يعرفه - وكل ما ينبغي 

االآن اأن يعرفه - 

امل�ضي؟

من املحتمل اأنه انطلق خارج نف�ضه

وهبط هناك يف ج�ضده اجلديد

املتمّكن، النحيل، املتذبذب ب�رصعة

العقيدة. رمبا كانت تنتظر

يف ال�ضوء الذي ي�ضفه اجلميع،

مومئاً بقدومه. من املوؤكد اأنهما

ق�ضيا اليوم االأول باأكمله معاً،

�ضائرين داخل املدينة وخارجها، داخل الب�ضاتني

حيث تن�ضج ثمار التني والربقوق املمتازة

بدون خوف. قالوا لنا ال تذهبوا

وتخبطوا املوائد بحثاً عنهم بل اأي�ضاً

اأن ال نزور اأج�ضادهم حتت الرتاب. وهم

يف بع�س االأحيان رمبا ي�رصخون

يف النا�س الذين وقعوا يف جحيم ما م�ضتحيل.

اأولئك الذين يتذّكرون فيما بعد.. لقد �ضمعت �ضوتاً

يقول اذهب واأخرياً، كما لو بفعل �ضاحر، متّكنت بب�ضاطة 

من اأن اأذهب«.

ما الذي يحدث عندما ي�ضبح اجل�ضد خامداً؟

عندما ينف�ضل ما يُثبتنا ويطفو نحو..

ما الذي �ضيبقى ممّا هو منّا متما�ضكاً؟

عندما كنُت �ضغرية، كان اأبي لورد

مملكة �ضغرية: زوجة وحديقة،

اأطفال ياأخذون كلمته ماأخذ اجلد.

احتجت اإىل �ضنوات حتى ت�ضتّد وجهة نظري،

لكي اأ�ضغطه يف حجم اإن�ضاين

واأدرك اأن الباب املوؤدي اإىل اخلارج كان مفتوحاً.

م�ضيت عربه، فابتعلت

عيناي كّل �ضيء، اأياً كان ما اأُ�ضيب

بُجرٍح. كان نزيفي مكافاأتي.

كنت حرة، ل�ضت ابنة اأحد،

اأُتقُن �ضحكة خفيفة �ضهلة.

من بني جميع القبائل االأ�ضلية. �رصت قبيلة »جاوة« داخل 

�ضوئها االأخ�رص االأرق�س.

كذلك »البايل« راح ينف�س ذيله بينما ذابت اآخر 

�ضحابات يف العامل على ظهره.

وقد رقد القزويني، بُعرفه ال�ضتائي ال�ضهري، اأخرياً اإىل االأبد.

اأو هذا ما نعتقده. وكذلك اأتخيّل اأنك البّد اأ�ضّد وحدة 

االآن، حرارة اأمثالك الوحيدة على بُعد اأميال. بلد منزو. 

يف الفجر تُ�ضغي اإىل ما وراء حْفر الطيور يف االأ�ضجار، 

حتى اإىل ما وراء االأ�ضماك يف عبثها، اإنك ت�ضغي مثلما 

ت�ضغي امراأة اإىل جهاز ج�ضدها. وت�ضلك اأمنيتي. مثل 

عطٍر، خرقة يف الريح. لن تفلح يف اأن تغويك بالعودة.

خرجت من اجل�ضد.

فتحته مثل معطف.

فهل �ضوف يجّرك اإليه

كلحٍم، و�ضوت، ورائحة؟

ما هي احلرارة التي حترق بدون م�ضا�س،

وكيف ت�ضبح؟

من هم الذين يتحّركون

عرْب هذه الغرف بدون حتى

عائق الظالل؟

اإذا كنت اأحدهم، اأحمد

اإله جميع االآلهة، الذي هو

ال �ضيء، وال اأي مكان، قانون،

قرينة ثابتة. واإذا كنت مقيّداً

بعادة اأو رغبة يف اأن ت�ضبح واحداً منّا

مرة اأخرى، اأ�ضّلي من اأجل اأن تكون من ينتظر

لي�ضق طريق عودته اإىل العامل.

من خاليل.
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ديجا فو
 ولكن ،كـم مرة؟ 

إيزابيال كاميرا

انتهيت لتوي من قراءة كتاب جميل لكاتب س���وري. رواية 
قوية، مكثفة. بدأت قراءتها في المس���اء وغالبت النعاس لكي 
استمر في القراءة أكبر وقت ممكن. ولكنني لم أستطع أن أنهيها 
في ليلة واحدة، ليس ألنني لم يكن يمكنني ذلك، ولكن ألنني 
كن���ت بحاجة للتوقف، كنت بحاجة إل���ى هدنة. أن أضع بيني 
وبين الكتاب مس���افة. ولكنني قلت لنفس���ي إنني محظوظة، 
وإنن���ا جميع���ًا محظوظون، ألننا رغم كل ما نش���كو منه، هنا 
في أوروبا، فإن كل م���ا قرأته في ذلك الكتاب ال يحدث لدينا. 
أو على األقل لم يعد يحدث، وإذا حدث فإنه مجرد اس���تثناء، 
ينتهي عل���ى صفحات الجرائ���د ويتحدث عنه الناس كش���يء 
خطير ال يعقل، مثل الصدام���ات التي وقعت في مدينة جنوة، 
قبل بضع س���نوات، عندما قتلت الش���رطة المتظاهرين الذين 
احتموا بمدرسة. في هذه األيام تحديدًا ظهر فيلم جديد بعنوان 
»دياز«، وهو اس���م المعس���كر الذي ارتكبت فيه الش���رطة هذه 
االنته���اكات ضد المتظاهرين. على أي حال هذه صفحة قبيحة 
من التاريخ اإليطال���ي الحديث، ولنعد إل���ى الرواية العربية. 
في الي���وم التالي عدت إل���ى الكتاب وواصلت الق���راءة، وأنا 
أحاول أن أنأى بنفس���ي عن أحداث الرواية وأال أنغمس فيها. 
ولكنني كنت أعرف تمام المعرفة أن ما يرويه المؤلف، كله أو 
بعض���ًا منه، لم يكن ثمرة خياله، وإنم���ا كان يحكي عن فترة 
من فترات حياته. خبرة رهيبة عاش���ها وعاش معه فيها كثير 
من بني وطنه، وتحملوه���ا جميعًا في فترة مظلمة من تاريخ 
بالدهم. ولكن هل انتهت اآلن؟ - س���ألت نفس���ي. - هل لم تعد 
هذه األشياء تحدث اليوم؟ أم أنها تحدث وال تكف عن الحدوث 
ولكننا ال نعرف عنها شيئًا حتى يحكي لنا عنها هذا الكاتب أو 
ذاك؟ حسنًا، ربما كان من األفضل أن ننغلق على أنفسنا نحن 
أيض���ًا كأننا في صدف���ة قوقعة حتى نغترب ع���ن العالم، كما 
فعل بطل القصة لس���نوات عديدة ف���ي رواية مصطفى خليفة، 
التي ج���اء عنوانها »القوقعة«. حكى المؤل���ف خبرته كمعتقل 
سياس���ي في س���جون بالده لثالث عش���رة س���نة من السنين 
الطوال. في الصفحات األولى من الرواية وردت على خاطري 

رائعة أخرى من روائع أدب السجن،»ش���رق المتوسط« لعبد 
الرحمن منيف، التي نش���رت عام 1975، وألنه لم يكن سعيدًا 
بم���ا أدانه من تجاوزات في ذلك البلد »الغامض« الذي يقع في 
شرق المتوسط، فقد أراد أن يعود إلى الموضوع مرة أخرى، 
فنشر بعدها بستة عش���ر عامًا روايته الثانية حول الموضوع 
نفس���ه »اآلن، هنا )أو شرق المتوسط مرة ثانية(«. فكرت في 
منيف، وس���ألت نفسي كيف كان س���يفكر لو أنه قرأ اليوم هذا 
الكت���اب لمصطفى خليفة؟  كان ما سيس���عدني أن أتبادل معه 
أطراف الحديث كم���ا كنت أفعل في المرات التي س���افرت فيها 
إلى دمش���ق وذهب���ت لزيارته. من يدري ماذا عس���اه يقول لو 
رأى كل م���ا يحدث اليوم في العالم العربي؟ ربما كان اس���تمر 
في سلس���لة كتبه اآلن، هنا في شرق المتوسط للمرة الثالثة، 
والمرة الرابعة، والخامس���ة، و...، ولكن لكم مرة بعدها؟  هل 
فقط شرق المتوسط، أم أيضًا غربه وشماله وجنوبه؟ ما الذي 
يحدث؟ كل ش���يء »ديجا فو«، وفقا للتعبير الفرنس���ي والذي 
يق���ال عندما يتصور المرء أنه ع���اش حدثًا حاليًا كان قد عاش 
في���ه بكل تفاصيله في الماض���ي. أم أن ثورات الربيع العربي 
تقود فعاًل إلى تغيرات في منطقة المتوسط؟ وكم يؤثر كل هذا 

على اإلنتاج األدبي العربي؟
 هل س���وف يتحدث الكتاب في المس���تقبل فقط عن الثورة 
وال ش���يء غير الثورة: عن المظاهرات والمطاردات والمذابح 
والس���جون؟ أم س���وف يتحدثون عن أش���ياء الحياة البسيطة 
الجميل���ة، في بحثهم الحثيث عن الس���عادة الت���ي ربما تكون 
أق���رب إليهم مما يظنون؟  المش���كلة الحقيقية هي أن الكائنات 
البش���رية لديهم موهبة تعقيد الحي���اة، وأن يجعلوها كارثية 
ومأس���اوية. ف���إن لم تخل���ق الطبيعة الكوارث فإن اإلنس���ان 
يتولى بنفسه تدمير كل ما هو جميل وطيب في هذه الحياة. إن 
دنيانا حقًا جميلة ، ومن المؤكد أنها تستحق أن نعيشها.  البد 
فقط أن يستحق الجميع هذا على قدم المساواة وفي كل أنحاء 

المعمورة: في الغرب، والجنوب، والشمال، والشرق. 
ولكن كيف؟!

»Déjà vu«

بني ال�ضفتني
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كتب

اإيران

اأ�ضدقاء.. اأعداء ومنافقون

ع���ن ذلك ففي الفترة التي كانت الدول العربية تعتبر إس���رائيل 
المهدد األكبر ألمنها واس���تقرارها، اتخ���ذت إيران في عهد محمد 
رضا ش���اه قرارها باالعتراف بإسرائيل ليزيد هذا األمر من شقة 
الخالف الذي لم تبدده الثورة اإلس���المية اإليرانية وهي تحول 
القضية الفلسطينية أداة من أدوات الشرعية، بما في ذلك تقديم 
الدع���م لحركات المقاومة في لبنان ممثلة في حزب اهلل وحركتي 
حماس والجهاد اإلسالمي في فلسطين. ذلك أن األنظمة العربية 
اعتبرت الحديث اإليراني عن فلس���طين ما هو إال نوع من الحرب 
اإلعالمية لتشويه سمعة تلك األنظمة، خاصة عندما بدأت إيران 
بدعم األقليات أو األح���زاب المعارضة في بعض الدول العربية 

وهنا يعود العامل المذهبي إلى سطح األحداث.
يطلعنا الكتاب، في س���ياق مراحل تأزم العالقات، بطبيعة 
المواقف وردود األفع���ال، فمع ظهور أولى صور مفاعل نووي 
إيراني ع���ام 2002 أضيف عامل آخر إل���ى التوتر والقلق بين 
الع���رب وإيران، تع���زز هذا القلق م���ع االعتقاد ل���دى كثير من 
الدول العربي���ة أن مصالح النظام العربي تتحقق بالتحالف مع 
الواليات المتحدة األميركية التي تعيش حالة من العداء الحقيقي 
مع طه���ران منذ اس���تقبال رئيس منظمة التحرير الفلس���طينية 
ياس���ر عرف���ات في طه���ران ومنحه ه���و ومنظمت���ه االعتراف. 
ويب���دو أن صيغة غالبية العالقات العربي���ة- اإليرانية الراهنة 
تتواف���ق والرغبة األميركية في إبق���اء التوتر اإليراني - العربي 
متفاع���اًل ضمانًا لبقاء ال���دول العربية ف���ي التحالف األميركي، 
ومن أجل منح صفة الش���رعية لهذا التحالف في المنطقة. بينما 
تولي إسرائيل المش���كلة اإليرانية-العربية اهتمامها كي يستمر 
دورها كقاعدة عس���كرية متقدمة للغ���رب في قلب العالم العربي 
واإلس���المي، ومن أجل صرف النظر ع���ن أزماتها الداخلية مع 

فلسطين تعمد إسرائيل إلى التهويل من خطر إيراني مرتقب.
وإذا كانت لحال���ة التجزئة العربية انعكاس���ات متباينة في 
طبيع���ة العالقة بإي���ران، وما يرافق ذلك م���ن تداعيات إقليمية 
تتغذى منه���ا مصالح الغرب، ف���إن الوضع الداخل���ي اإليراني 
بدوره يتصف منذ بداية الثورة، وبشكل متواصل، بالتباين في 
السياسات واآلراء السياسية اإليرانية بشأن قضايا كثيرة، وقد 
تصاعد ذلك بشدة في االنتخابات الرئاسية اإليرانية عام 2009. 
وللوقوف على س���مات هذا التباين تحيلنا الدراس���ة على واحد 

لم نس���مع كثيرًا عن العالقة بين الع���رب وإيران في االتجاه 
الذي يبلور فكرًا عربيًا يؤس���س لحوار عربي إيراني خارج لغة 

تشخيص الصراع.
 المركز العربي لألبحاث ودراس���ة السياس���ات في الدوحة، 
بادر بعقد ندوة علمية صدرت مؤخرًا في كتاب »العرب وإيران: 

مراجعة في التاريخ والسياسة« لمجموعة من الباحثين.
يحلل الكتاب انطالقًا من تفاعل مرجعيات تاريخية سياسية 
حاس���مة في تاريخ العالقة اإليرانية- العربية، وانعكاس���اتها 
على طبيعة العالقة الراهن���ة، وذلك من خالل األوراق التالية: 
إيران والع���رب.. مالحظات عامة، العرب وإي���ران بين الذاكرة 
والتاري���خ، إي���ران والع���رب ف���ي ظل الدي���ن والسياس���ة عبر 
التاري���خ، األوهام والحقائق في العالق���ات العربية-اإليرانية، 
العرب وإيران: مصالح مش���تركة وعالقات غير مستقلة، إيران 
والمقاوم���ة: تح���والت السياس���ة والمجتمع، النف���وذ اإليراني 
ف���ي العراق، العالق���ات اإليرانية - الس���ورية، المغرب العربي 
وإي���ران: تحدي���ات التاريخ وتقلب���ات الجغرافيا السياس���ية، 
العالقات المغربي���ة- اإليرانية بين القطيع���ة واالنفتاح عوامل 
التقارب وآفاق االنفتاح، العالقات المغاربية-اإليرانية: عرض 

وتحليل.
ف���ي تقديمه للكتاب يش���ير الدكت���ور عزمي بش���ارة إلى أنه 
مع حال���ة التجزئة العربية، أصبح من المس���لمات عدم وجود 
سياس���ة عربية خارجية تتفق بموجبها الدول العربية الحالية 
على تحديد الصديق والعدو. ويعلل بشارة غياب أطراف الحوار 
بالسلوك العربي تجاه المسألة المذهبية واالنتماءات الطائفية 
التي ل���م تنجح الدول العربية في اس���تثمارها على غرار الدول 
األجنبية. وهذا ما يفس���ر ما يقره بشارة بشأن عدم قدرة العرب 
على اس���تقطاب عرب خوزستان والس���نة في إيران في مقابل 
المس���اعي اإليرانية لتحويل الش���يعة إلى والء سياسي إليران 
بحجة والية الفقيه، التي لم يكن الشيعة العرب من أتباعها في 

يوم من األيام.
كما يتناول كتاب »العرب وإي���ران« قائمة األزمات العربية- 
اإليراني���ة وتداعياتها على الخيارات السياس���ية بين الطرفين، 
بدءًا من ادعاء إيران ملكية البحرين، والنزاع بشأن شط العرب 
مع العراق، والجزر الثالث بين اإلمارات العربية وإيران. فضاًل 



112113 112113

ب�ضمات 25 يناير

كان ش���باب ثورة 25 يناير أس���ياد الموق���ف، يحركون 
األحداث المتالحقة ويصنعونها، وكانت العدس���ات تقتنص 
الصور في مي���دان التحرير المكتظ بالحياة واإلصرار، بقدر 
ما كانت س���يارات الش���رطة تده���س الثوار ورم���وز النظام 
تس���تهتر بدماء الش���هداء. حول هذه المش���اهد التي ال تبرح 
ذاك���رة الث���ورة المصرية، قامت مؤسس���ة الم���ورد الثقافي 
مؤخرًا بإصدار كت���اب »مصر 25 يناير«  )دار روافد( جمعت 
فيه ص���ورًا وأعم���ااًل كاريكاتيرية وغرافيكي���ة ومعلومات 
عن ش���هداء الثورة، وعن الش���خصيات المدنية والسياسية 
والحقوقي���ة التي أبلت البالء الحس���ن انتص���ارًا لثورة 25 
يناي���ر، وكذلك مق���االت لمجموعة من الكت���اب الصحافيين 
الذي واكبوا األحداث وكش���فوا عن حقيقة ما كان يحدث في 

كواليس النظام قبل الثورة وإبانها.
كتاب »مصر 25 يناير«  تقول عنه المؤسسة إنه »محاولة 
لتوثيق لحظات لن تمحى من الذاكرة، لحظات غيَّرت وطنًا 
ومواطني���ن ووحدتهم على كلمة واحدة... كل من خرج إلى 
ش���وارع وميادين مصر منذ أول أيام الثورة يس���تحق كتبًا 
ال كتابًا، وش���هداء مصر يس���تحقون أكبر تكري���م وإعزاز، 
واختيار عدد منهم ليضمه هذا الكتاب لم يكن إال على أساس 
توافر المعلومات، فما زلنا بحاجة ماّسة إلى التوثيق المتين 
والدقيق لكل ما يخص أحداث ورموز الثورة، وعلى رأسهم 

الشهداء«.
يتضم���ن الكتاب تبويب���ًا يعكس داللة الرق���م 25، حيث 
تضم���ن الفص���ل األول المعنون ب���� »تواري���خ« 25 تاريخًا 
يرصد المحطات التاريخية لمجموعة من الهيئات السياسية 
المعارض���ة للنظ���ام، وكذلك أه���م األح���داث والمظاهرات 
الحاس���مة. وكذلك النهج في باقي الفصول: )ش���خصيات، 
صور، هتافات، مقاالت، جرافيتي، شهداء( حيث الرقم 25 
اختي���ار فني دال على كونه ليس مجرد رقم فقط وإنما رمزًا 

من رموز الثورة. 

من أبرز منظري »الحركة الخضراء« )تعتبر القضية الفلسطينية 
قضية إنسانية وليس���ت محصورة في بعدها اإلسالمي(، وهو 
المفكر ورجل الدين محس���ن كديور الذي يرى في إيران وجهتي 
نظ���ر متعلقة بفلس���طين: األول���ى داخلية تقول بأن فلس���طين 
ركن من أركان الثورة الخمينية، في مقابل ما يقول به حس���ين 
موسوي، والثانية خارجية ترى أن دعم فلسطين يتعارض مع 
مصالح إيران الخارجية، وأن الدعم وس���يلة يس���تغلها النظام 

إلدامة سلطته وأيديولوجيته في الداخل والخارج.
ال شك في أن تاريخ العالقات مع إيران يتقلب وفق المصالح 
والمواقف س���واء تعلق بالغرب أم بالع���رب، فبالعودة إلى هذا 
التاريخ توصف إيران الش���اه ما قبل الثورة الخمينية بشرطي 
المنطق���ة ال���ذي يرعى مصال���ح الوالي���ات المتح���دة األميركية 
واس���رائيل في المنطقة. وم���ن وجهة نظر المدرس���ة الواقعية 
ينظر خب���راء العالقات الدولية إلى »انتهازي���ة« إيران في إطار 
براغماتية سياسية ال ترى في الواليات المتحدة شيطانًا مطلقًا. 
وهذا ما يفسر كذلك طبيعة عالقات إيران بالدول المغاربية، إذ 
»الخالفات التي نش���بت في فترات متعددة بين المغرب العربي 
وإي���ران كانت تنبع دائمًا من طبيعة موقفها من قضايا ونزاعات 
المنطقة وألس���لوب مقاربتها وتعاملها مع الشأن الداخلي لدول 
المنطقة ال من منط���ق معارضة صريحة لدورها اإلقليمي«. كما 
أنها عالقات تتأثر بش���كل الفت، أكان س���لبًا أم إيجابًا بعالقات 
هذه الدول بفرنس���ا، بل إن العالقة الجزائرية - اإليرانية نفسها 
تمثل ف���ي بعض جوانبها تحدي���ًا وموقفًا جزائري���ًا موجهًا ضد 
فرنسا في سياق صراعهما حول ملفات خالفية متعلقة بالذاكرة 
التاريخية، ويدخل في هذا س���عي إيران اس���تثمار هذا الخالف 
بصدد الملف الن���ووي اإليراني. وفي المقاب���ل يرى المتتبعون 
أن س���بب قطع المغرب عالقاته الدبلوماس���ية بإيران يعود إلى 
الموقف اإليراني من قضية النزاع بشأن الصحراء. في حين يرى 
بعض المراقبين، بحس���ب الدراسة، أن تعزيز الجزائر عالقاتها 
بإيران وإقحامها في نزاع الصحراء مع المغرب يهدف إلى التأثير 
في الموقفين الفرنسي واألميركي من هذا النزاع. أما إيران فيبدو 
أنها تدرس من جانبها إمكان توظيف هذا الملف في كسب بعض 

النقاط في ما يخص صراعها مع الغرب بشأن ملفها النووي.
تس���مح المقاربات في كتاب »العرب وإيران« بتحليل التباين 
في مسار العالقات العربية- اإليرانية، وتأثيرها على المستوى 
االس���تراتيجي واالقتصادي واألمني باخت���الف موازين القوى 
والمصالح، كما تس���مح القراءة بتوقع محطات مفصلية كبيرة 
في التحوالت اإليرانية المقبلة، فالتحوالت لها جذور في إيران، 
وقد يجد العرب أنهم ليسوا وحدهم من يهيمون في محبة الغرب، 
ذلك أن الفشل األميركي في أفغانستان، والعراق، وفي القضية 
الفلس���طينية، واألزمات االقتصادية.. من شأنها تحويل العدو 
السياس���ي إلى حليف في تأمين النف���ط مقابل مصالح متبادلة. 
وهذا ما يجعل المراقبين يرشحون مزيدًا من االقتراب بين إيران 
والغرب، في الوقت الذي بدأت الثورات الشعبية األخيرة تفرض 

شكاًل جديدًا من المقاربة مع المحيطين اإلقليمي والدولي.
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جماذيب واأ�ضقياء

عالم عجائبي غرائبي، ذلك الذي يدخلنا 
إلي���ه الكات���ب الصحافي المص���ري أحمد 
إس���ماعيل ف���ي روايته الجدي���دة »عزبة 
جورجي«، الصادرة حديث���ًا عن »الدار« 
للنش���ر، ف���ي 137 صفح���ة م���ن القطع 

المتوسط.
قارئ الرواية ي���كاد ينفصل عن محيطه 
وهو يغوص في تفاصيل العزبة وروائح 
زرائبه���ا وطبائع ش���خصياتها الخارجة 
على كل منطق، يحكيها إس���ماعيل بلغة 
بدائي���ة، وكأن���ه مضط���ر للحك���ي، من 
أج���ل نقل واقع الح���ال بأمانة، دون أي 
تدخل جمال���ي أو بالغي من���ه، وهو ما 
أكسب سرده مصداقية عالية، فال يعرف 
الق���ارئ، إن كان���ت »عزب���ة جورج���ي« 
المتاخم���ة لمدينة اإلس���كندرية )عروس 
البحر وحاضرة المدن القديمة( موجودة 

بهذه الصورة فعاًل، أم أنها متخيلة؟ 
وما يجع���ل هذا الس���ؤال مب���ررًا هو كمُّ 
التفاصيل الهائل���ة التي يمررها عبر هذا 
الحي العشوائي المزدحم بكل ما تحمله 

الكلمة من معنى.
ولعل أكثر ما يسترعي االنتباه، رغم تلك 
البراعة في النقل، ع���دم اكتراث الراوي 
بإحداثيات الزمان والمكان، والتي يبني 
عليها سرده المتقش���ف، مسلطًا الضوء 

بش���كل رئيس���ي على الش���خصيات، من 
الخ���ارج ومن الداخل، وهي ش���خصيات 
كثي���رة وق���د ال يربط فيما بينه���ا رابط، 
س���وى »لعنة« االنتماء إلى ه���ذا »العالم 

السفلي« المخيف.
ال يت���ردد ال���راوي ف���ي اس���تكمال عق���د 
الت���ي تكمل بدوره���ا عقد  الش���خصيات 
الرواية، حيث تتحول كل ش���خصية إلى 
فص���ل مس���تقل، وعليه���ا مجتمعة يقوم 
المعمار الروائي كله: الخواجة جورجي، 
الذي اش���ترى األرض الت���ي بنيت عليها 
العزبة في عهد والي مصر عباس األول، 
تش���جيعًا لالس���تثمار، لتصبح جزءًا من 
منطقة »مينا البصل«، والتي شملت الميناء 
والقباري ومحطة سكة الحديد والطريق 
الموازي لمجرى قنال المحمودية لخدمة 

أغ���راض التجارة، وهكذا كل ش���خصية 
تفتح كوة واس���عة على م���ا يحيط بها، 
تاريخيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا، 
وهنا ال بد من الوقوف عند هذا المصطلح 
األخير، فالراوي أحمد إس���ماعيل يصف 
الشخصية وانفعاالتها وأفكارها وميولها 
وصفًا جوانيًا دقيقًا، وكأنه محلل نفسي 
خبير بمعرفة نفوس البشر وأمراضهم، 
خصوصًا أن الشخصيات تعيش في حي 
مهمش ومهمل وناٍء، ما يمثل بيئة مثالية 
لتفش���ي الجنون والقهر والفقر والشذوذ 
بكل أنواعه، باس���تثناء م���ن أوتي حظًا 

عظيمًا.
وأحمد إس���ماعيل ال يدعي أو يستعرض 
عضالت���ه بتل���ك المعرف���ة، ب���ل يصف 
الس���وّية، ويج���ري  غي���ر  ش���خصياته 
الحوارات البذيئة على ألسنتها، ويسرد 
الوقائع المتالحقة بسرعة، حتى أن اللغة 
تبدو الهثة وراء األح���داث  بلغة واقعة 
بين الفصيحة والعامية، وتعج بالجمل 
المنقوص���ة، إل���ى حد اختص���ار »أفعال 
الك���ون« و»أس���ماء الفضل���ة«, وأحيانًا 
حروف العطف والجر وباقي الحواش���ي 
س���امية  وابنته���ا  روحي���ة،  اللغوي���ة 
الّدك���ر، وأوالد بامب���ة، وعم إس���ماعيل 
بتاع الش���اي، والحاج محمود القبطي، 
والسمرا أم كوبة، وليحة، وكبارة، وأم 
ش���وقي، وغيرهم .. ه���م أبطال »عزبة 
الرواية،  جورج���ي« يش���كلون نس���يج 
بتقاطعاتها وألوانها وتموجاتها، والتي 
تش���كل بدورها عالم الرواية ذاته، ذلك 
العالم المتجانس والمتعايش والمتناغم 
إلى حد الس���حر، رغ���م كل التناقضات، 
وتكفي اإلش���ارة إلى ش���خصية »الحاج 
محمود القبطي« المتأرجح بين إس���المه 
ومس���يحيته، وبين بخله وكرمه، وبين 

دناءته وترفعه مثااًل على ذلك.
ج���اء في تقديم الناش���ر للرواي���ة بأنها: 
»حواديت« : مجاذيب وأش���قياء وأناس 
مسكونين بأرواح السلف، وصبية أكثر 
تهورًا من العفاريت، ونساء مسترجالت 
أق���رب إلى المس���وخ، كل ه���ذا في ركن 
قص���ي ومهمل، ال يلتف���ت إليه أحد، يئن 
من العش���وائية وعدم التخطيط، هناك 

في اإلسكندرية«.

عبداهلل احلامدي 

كتب

 »عزب���ة جورج���ي« منج���م حكاي���ات دخل إلي���ه المؤل���ف، ثم خرج 
إلينا بأش���ياء تثير الحيرة والدهش���ة، وأحداث تدع���و إلى الذهول، 

وشخصيات كثيرة معجونة بتراب مصر. 
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قلوب بني النوافذ

اخت���ارت الروائي���ة الس���ورية ابتس���ام 
العنكبوتي���ة فض���اء  الش���بكة  تريس���ي 
لروايته���ا الجديدة »غواية الم���اء« )الدار 
العربي���ة ناش���رون 2011(، ف���ي لعبة 
س���ردية ت���روض العالق���ات ف���ي عالم 

مفترض. 
تقيم »هاجر« صداقات على الماس���نجر، 
تل���ون به���ا حياته���ا الباهت���ة، تتعرف 
على »غف���ران« وهي قاص���ة جزائرية، 
فتنش���أ بينهما صداق���ة حميمية وكأنهما 
يعرفان بعضهما منذ زمن. عالقات هاجر 
االفتراضية، جعلتها  تفكر بكتابة رواية 
بشخصيات حقيقية تتحدث عن عوالمها 
بش���فافية ودون تدخ���ل ف���ي مجري���ات 

األحداث.
ولكتاب���ة هذه الرواي���ة، تتفق هاجر مع 
»الحس���ن« الموج���ود ف���ي الع���راق بعد 
االحتالل األميركي، ومع غفران المتنقلة 
بي���ن الجزائ���ر وباريس إب���ان الزلزال، 
وهاجر الموجودة في بيروت عشية حرب 
تموز/يوليو، حيث يس���رد كل واحد من 
موقعه ما يجري في بالده ضمن تاريخه  
الشخصي، في لعبة حكائية شهرزادية: 
»غفران« تعيش على حدود كارثة فقدان 
بيتها مرات، مرة بس���بب اإلرهاب ومرة 

بسبب الفيضانات ومرة بسبب الزلزال.

يروي »الحس���ن« ذكري���ات طفولته التي 
قضاها م���ع »الحس���ين، وأحمد وعباس 
ونعم���ت« عل���ى ضف���اف نه���ر دجل���ة، 
مس���تعرضًا س���نوات العراق ف���ي زمن 
الخير م���رورًا بالحصار وح���رب الكويت 
وانتفاضة األهواز جن���وب العراق التي 
قمعها صدام حسين، وصواًل إلى احتالل 
األميركان للعراق. وبالتوازي مع س���رد 
»الحسن« لهذا التاريخ، تستأنس الكاتبة 
بالجزء الثالث عشر من كتاب »الحضارة« 
لويل ديورانت، لتعود بالقارئ إلى زمن 
اس���تباحة العراق من قب���ل هوالكو عام 

1258، وما أعمله فيها من نهب وقتل.. 
أما هاج���ر فتحكي عن قص���ف الضاحية 
الجنوبية في بيروت أثناء حرب تموز/

يوليو مستحضرة الماضي الذي عاشته 

رول ح�سن- بريوت

في بيروت أثن���اء الحرب األهلية بما في 
ذل���ك حبها األول ليوس���ف بطل روايتها 
األول���ى التي لم تس���تطع إكمالها، ألنها 
ل���م تزل خائف���ة م���ن وزر المصير الذي 
س���تخترعه له وربما خائف���ة من فقدانه 

حين تنتهي عالقتها به على الورق.
كل ذلك يحدث في واقع افتراضي، وعبر 
محادث���ات ورس���ائل ومكاش���فات على 
الماسنجر، تتداخل فيها العالقات وتضاء 
نوافذ وتفتح أخرى. أحد هذه االعترافات 
ما تكتبه غف���ران إلى هاجر، معترفة لها 
بقصتها العاطفية، إذ وسط زواج بائس 
تقع في حب الحس���ن، لكنها تتراجع عن 
عواطفه���ا الجديدة مفضل���ة رفقة زوجها 
إلى غزة حيث يعمل، فتكتشف أخيرًا أن 
لزوجها امرأة ثاني���ة وعائلة أخرى، ثم 
تترك كل شيء وتعود إلى باريس لتبدأ 

الحياة من جديد.
بينم���ا تتش���ابك االعتراف���ات، تنس���ج 
تناقض���ات العالقات بين الش���خصيات. 
فهاج���ر تت���زوج م���ن الحس���ن افتراضيًا 
ويتفقان عل���ى اللقاء في دمش���ق، لكن 
اللقاء الجس���دي كان مختلفًا عن العوالم 
التي خلقته���ا العالق���ة االفتراضية. مما 
يوق���ع هاجر ف���ي إحب���اط يجعلها تقرر 
إنهاء كل ش���يء يخ���ص عالقتها به بدءًا 
بكتاب���ة الرواية إلى إطروح���ة عن أبي 
نواس، وتقاطع العالم االفتراضي وكل 
أشخاصه الذين لم يجلبوا سوى الخراب 

لروحها. 
تنته���ي أحداث الرواية بعودة هاجر إلى 
دمش���ق نزواًل عند رغبة ابنتها وللعناية 
بحفيدها. م���ع أن الكاتبة تذيلها بجملة: 
»األح���داث لم تنته مادام���ت هناك قلوب 

معلقة بين نافذتين«.
الجدي���ر بالذك���ر أن الكاتب���ة اعتمدت في 
س���رد أحداث روايته���ا »غواي���ة الماء« 
عل���ى جان���ب معرفي مهم، حي���ث تحفل 
الرواية بمقتبس���ات من كتاب الحضارة 
لويل ديورانت وخيانة الوصايا لميالن 
كوندي���را، وأقوال الب���ن عربي.. إضافة 
إلى األس���اطير التي تخص العراق. وقد 
استثمرت الكاتبة كل ذلك لتخلط المتخيل 
الروائي بالمعلومة التاريخية. في تناوب 

يكشف فداحة الواقع وقسوته.

تحفل الرواية بمقتبس���ات من كتاب الحضارة لويل ديورانت وخيانة 
الوصايا لميالن كونديرا، وأقوال البن عربي، وأس���اطير في إسقاط 

يكشف فداحة الواقع وقسوته.
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عبد اهلل كرمون

فة
ْ
العامل يف ُغر

ر بكتاب آخر  هو  إذا كان ه���ذا الكتاب يذكِّ
»كيف نتحدث عن الكتب التي لم نقرأها«، 
فإنهما وجُه وقَفا نفس انش���غاله النقدي، 
ف���إذا كان هذا الكت���اب األخير ق���د اكتفى 
بالحديث ع���ن الكتب وحده���ا، فإن الذي 
نحن بصدد تناوله قد أردف األماكن إليها. 
فيك���ون الحديث ق���د ُأفرد هن���ا للقول عن 
األسفار )بمعنى الكتب( وعن األماكن التي 

لم تطأها أقدام الذين تحدثوا عنها.

أكد باّيار من قبل، في األول، أن »الالقراءة« 
هي طريقة في الق���راءة، من خصائصها 
األساس���ية التركيز على استيفاء المشهد 
العام للكتاب المتناَول، بمعرفة خطوطه 
العريضة دون حاجة ماس���ة إلى قراءته 
ته. لذلك ابتكر هنا مفهومًا مقاباًل هو  برمَّ
»الالسفر« يقصد به ارتيادًا جزئيًا للمكان 
الذي نس���عى إلى اكتش���افه، ب���ل تالفي 
السفر إليه نهائيًا، واللجوء، في المقابل، 
إلى طرق أخرى تقودنا إلى التعرف عليه 
وعلى البل���دان األجنبية عموم���ًا دون أن 

نبرح كنبة الصالون في بيوتنا.

بغض النظ���ر عن عناء الس���فر وعثائه، 
هن���اك م���ن يس���قط ف���ي أرض األغراب 
مضط���رب النفس مجنونًا. لك���ن َبايَّار ال 
يرى في أهواله ما يحول دون شد رحاله. 
إال أن أشد ما يحّيره أكثر هو إذا كانت تلك 

المغام���رات كلها ال تفي���د، إن أفادت، في 
معرفٍة مثل���ى بالبالد التي نجهلها، ونود 
اكتش���افها، إذ نزورها. إن لم يكن هناك 
إذن ما يؤكد على كون السفر أفضل طريقة 
الكتشاف بلد مجهول، فإن باّيار يرى أن 
أمثل وسيلة للحديث عن مكان هي البقاء 
في البيت. وليس التذرع بتش���ابه األماكن 
كافي���ًا للق���ول ببطالن ضرورة الس���فر، 
وال إتباع���ًا لبودلير واعتباره الس���أم من 

مساوئ السفر القصوى. 

إن المعرف���ة الت���ي يدافع عنه���ا باّيار، ال 
تتحق���ق برك���وب الخطر، ولك���ن باتخاذ 
مسافة محس���وبة بين الدارس وموضوع 
دراس���ته. ألن هذا الطراز من الدارس���ين 
يحس���نون التمييز ما بي���ن التنقل المادي 
والفيزيق���ي وم���ا بين ما قد يك���ون تنقاًل 
نفس���يًا، ما يمّكنهم، بالتالي، من تقصير 
تنقالته���م قدر اإلمكان، فهم ال يخش���ون، 
كما هو واضح، من مخاطر السفر، وإنما 
من انقشاع ش���كهم في كون تلك األسفار 
لن تفيده���م، جملة، في ش���يء. ذلك أن 
جهلنا لجانب من الموضوع أو له بكامله، 
ال يمنعن���ا البتة من اإلس���هاب في القول 
عنه، بل قد يكون ذلك أداة لمعرفة أفضل 
باألشياء. فهذا كانط الفيلسوف المعروف 
وال���ذي َلّمح باّيار إلى أن ه���ذا الكتاب قد 

وضعه تمجي���دًا لذكراه بل ق���د أهداه له، 
قد َس���نَّ درس���ًا في الجغرافية الفيزيائية 
بالجامع���ة، ف���ي حين أنه ل���م يغادر قط 
مدينت���ه كونغس���بورغ، وكان ي���رد على 
الذين يستفس���رون عن دواع���ي إحجامه 
عن االرتحال بما يل���ي: ليس لدي الوقت 

الكافي للسفر!

لم يفطن ذلك الباح���ث األنثربولوجي  - 
في رواية لج���ورج بيريك - الذي حل في 
أرض قبيل���ة ليدرس نمط عي���ش أهلها، 
متحري���ًا حول األس���باب العميق���ة التي 
تجعلهم يتنقلون باستمرار من مكان إلى 
آخ���ر، إل���ى أن أولئك القوم ل���م يتنقلوا 
كذل���ك إال رغب���ة منه���م في الف���رار منه، 
ألنهم لم يستسيغوا تعقبه لهم والتصاقه 

بجلودهم. 

فمن مساوئ الحلول في المكان ومالحظة 
أهله ع���ن كث���ب هن���اك إذن اضطرارهم 
إلى تغيير س���لوكهم، م���ا يجعل المعرفة 
الت���ي ُتنتج في تلك الظ���روف مغلوطة، 
ألن تقصي حقيق���ة المكان العميقة ال يتم 

بتفقده فقط.

ذلك أن بيير باّي���ار يدافع في هذا الكتاب 
عن أطروح���ة من جهة ويفن���د، من جهة 
أخ���رى، جدوى تقنية أخ���رى في الدرس 
تزال  ما  األنثربولوجي والسوسيولوجي 

ما ضر إن لم يغادر الرحالة ماركو بولو مخدع محظيته الدافئ في مدينة 
البندقية حيث كان يحكي لها عن غرائب آسيا، وهو يتأهب لوضع كتاب 
لم يشك أحد في كونه تركيبًا ألسفار خيالية، ذلك أنه إن لم يتجشم عناء 
التحري فإن الناقد الفرنس���ي بيير باّيار قد اضطل���ع هو بذلك في كتابه 
الشيق »كيف نتحدث عن األماكن التي لم نرتدها«، منشورات دار مينوي 

2012؛ بأن انكب فيه عن كيف »يسافر« مالزٌم لعقر الدار ال يبرحها؟ 
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رائجة. أما األطروحة فتتمثل في المقابل 
الموضوعي ل�»العذر« المتداول في مجال 
الجريم���ة، أي كيف يكون للمجرم عذر أو 
تعلة كون���ه في مكان آخ���ر وقت حدوث 
القتل مثاًل. في حين أن التقنية المنهجية 
الت���ي نقصده���ا بدورها ه���ي متمثلة في 
االنخراط في ميدان البحث الذي ندرس���ه، 
وبالتالي إجراء المالحظ���ات انطالقًا من 
ذلك االنصهار بالموضوع المدروس، فقد 
ابتدعتها مدرس���ة شيكاغو وانتشرت بعد 
ذلك انتش���ارًا في مجال العلوم اإلنسانية 

قاطبة.

يفضي كل هذا إلى إعالء باّيار من ش���أن 
اتخاذ مسافة ما بين الموضوع المدروس 
ومالحظته على مبع���دة. ألن حتى إرادة 
االنغم���اس في مجاالت بح���ث عديدة غير 
ممكن���ة. فكي���ف يمك���ن اس���ترداد موقعة 
واترلو اآلن والحل���ول في خضم غبارها 
لدراستها؟ بل كيف يمكن ذلك في مجاالت 

علمية أخرى؟

إن قوة الكتابة كامنة في قدرتها على ملء 
ذل���ك النقص الذي قد ُيتوقع أن ينتج عن 
ع���دم ارتياد المكان الذي نتحدث عنه، ثم 
إن الخيال الذي ال يمكن فصله عن الكتابة 
يمأل الش���قوق األخ���رى ، ويزيد الوصف 
ال���ذي يمك���ن للرحالة الذي ال يس���افر أن 
ينتج���ه ع���ن رحلته. كم���ا أن للنس���يان 
وظيف���ة إبداعية رائعة تتمثل في التمكين 
من إنتاج معرفة مغايرة عن المكان الذي 
قد نك���ون زرناه ونس���ينا معالمه نهائيًا. 
فه���ل يمكن القول بعد ع���ن بلد انمحت في 
ذاكرتنا معالم زيارتنا له تمامًا، بأنه بلد 

زرناه وخبرناه؟

يلج الفض���اء الجغرافي األدب من مداخله 
الخاصة، إذ يرتكز الُكتاب على المعلومات 
الت���ي يحّصلونها عنه، وعل���ى قراءاتهم 
فيبنون معال���م واقعية أحيان���ًا للحقيقة 
الطبوغرافية، وكثيرًا ما يجس���دون عالمًا 
فنتازي���ًا امت���زج الخيال لديه���م في خلقه 
المتعلق���ة  الالش���عورية  باس���تيهاماتهم 
بعوال���م الطفولة المفتقدة أساس���ًا بعدم 

وجودها أصاًل.

إن ما دفع بباحثة األنثربولوجيا الشهيرة 
مرغري���ت مي���د ألن تزع���م م���ا زعمت من 
حرية جنس���ية لدى س���كان جزر الساموا 

في كتابها ذائع الصيت هو تثبيت نظرية 
أستاذها فرانز بواس حول المثاقفة.

اكتفت ِميْد بجولة لدى تلك القبائل، لكنها 
س���رعان ما رابطت لدى عائل���ة أميركية 
ف���ي الجوار، ول���م تتأت له���ا معلوماتها 
ع���ن الحياة االجتماعية لتل���ك القبائل إال 
مشوش���ة عن طريق فتي���ات كن يخبرنها 
ويضفن كثيرًا من األش���ياء الخيالية إلى 
سردهن، خاصة في عالم الجنس، بعدما 
َأْلَفْي���َن لديها ذلك االس���تعداد الحماس���ي 

لسماع تلك الروايات المبالغ فيها.  

وق���د اس���تخدم باّيار مصطلح���ات عديدة 
للتدليل عل���ى األماكن األخرى التي توجد 
في ما وراء المكان الواقعي، منها المكان 
الم���كان  الباطن���ي،  الم���كان  المتخي���ل، 
األول���ي، ويرتب���ط كل واحد منه���ا بآلية 
الشعورية أو واعية تسعى إلى تأسيس 
معالمه. وذلك بإعادة خلقه، في تشكيل 
متباي���ن لجغرافيته، كثيرًا ما تكون أداته 
الناجعة غير البص���ر، وإنما عين العقل، 
التي تخترق األزمنة واألمكنة وتنتج مع 
ذلك مشاهد متجانسة ومعرفة عالية مثل 

كتاب ماركو بولو.

إذا كان فوغ بطل جي���ل فيرن قد بقي في 
مقصورته بالباخرة يرقب األماكن عبرها، 
فألن االتصال المباش���ر به���ا ال يعنيه في 
حاله، ألنه في تسابق مع الزمن، ويجب 
أن يص���ل إل���ى نقطة الوص���ول في وقت 
رياضي مح���دد، فكل س���ياحة في عرفه 

تعني سببًا تافهًا يؤخره عن وطره.

أما جون كل���ود رومون ه���و فلم يختلق 
خطابات ع���ن األمكنة التي ل���م يكن فيها 
كلم���ا كان مرغمًا على الحديث عنها فقط، 
بل إنه أوجد أبعد من ذلك ش���خصًا آخر، 
أس���قط علي���ه تهويماته. وخ���دع عائلته 
والمقربين منه لسنوات عديدة، بأن زعم 
بأنه بروفيسور في الطب، واختلق حياة 

بكاملها تناسب تلك المهمة. 

كثيرًا ما يودع رومون عائلته مدعيًا سفرة 
للمش���اركة في مؤتمر علمي دولي، بينما 
يدل���ف إلى غرفة في فن���دق قرب المطار، 
يقضي فيها أيامًا يس���تلقي على الس���رير 
وهو يقرأ عن األماكن التي لم يرتدها قط، 
والتي س���وف يكون لزام���ًا عليه الحديث 

عنها يومًا مثلما يفعل الكثيرون!  

ظرفاء»

 «الفي�ضبوك 

على الفيس���بوك لمعت أسماء كثيرة 
وش���عراء  وروائيي���ن  كت���اب  م���ن 
وصحافيين، بجان���ب عدد كبير ممن 
يمارسون السخرية بشكل غير منتظم 

على صفحاتهم الشخصية.
عل���ى  الس���اخرة  الكتاب���ة  ح���ول 
الفيسبوك يصدر قريبًا عن دار العين 
كتاب »ظرفاء الفيسبوك« للصحافية 

والقاصة المصرية سامية بكري.
يرص���د الكتاب الفترة من 2010  إلى 
2012، متن���اواًل الكتابة السياس���ية 
الس���اخرة على الفيسبوك قبل وبعد 
ثورة يناير بجان���ب النقد االجتماعي 
والرياضي والس���خرية م���ن الفنون 
الس���اخر  والتن���اول  ال���ذات  وم���ن 
والكومي���دي لقضايا الح���ب والزواج 

واألدب والثقافة واإلعالم.
وتق���ول المؤلف���ة في مقدم���ة الكتاب 
وظرف���اء  س���اخري  أن  »يالح���ظ 
الفيس���بوك معظمه���م م���ن األدب���اء 
والمبدعي���ن الذي���ن تتن���وع مواهبهم 
كل  ويتمي���ز  ثقافاته���م،  ومص���ادر 
منه���م بل���ون خ���اص به ف���ي تناول 
القضايا العامة والخاصة عبر بوابة 

السخرية.
ورغم أن بعضهم ش���عراء وروائيون 
مهندس���ون  وآخري���ن  ومترجم���ون 
ومحامون فإنهم يطلون جميعًا على 
الساخر  الضاحك  بالوجه  الفيسبوك 
لهم، والذي يتناولون من خالله كافة 
القضايا العامة اإلنسانية، السياسية 
منه���ا واالقتصادي���ة واالجتماعي���ة، 
واألخبار واألحداث سواء بردود فعل 

ناقدة أو غاضبة أو ساخرة.
الكتاب يلقي الضوء على أبرز الكّتاب 
الساخرين في مصر ، ويقدمهم للقارئ 
ليتع���رف عليه���م وعل���ى طرقهم في 

الكتابة بروح الفيسبوك الجديدة.
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يوميات بعيون اجلرحى

ال تكتمل الحكاية في يوميات الروائية 
الس���ورية سمر يزبك عن أحداث الثورة 
الس���ورية، إذ ال وق���ت يكف���ي إلتمامها 
وهي ُتروى في استراحات قليلة تتخلل 
أخبار الموت الذي يعم المدن السورية. 
أجزاء من حكاية تت���رك لمخيلة القارئ 
أن تس���رح في خلفياته���ا أو مآالتها، أو 
يأتي جزء آخر من حكاية أخرى ليفسر 
غم���وض األول���ى، فيبدو تتم���ة لها مع 

اختالف المكان والشخصيات!. 
»تقاطع نيران« هو عنوان اليوميات 
تزامن���ًا  اآلداب،  دار  ع���ن  الص���ادرة 
مع مرور س���نة عل���ى انط���الق الثورة 
الس���ورية؛ كت���اب ل���ه األس���بقية بين 
كت���ب كثيرة قد تأتي الحق���ًا عندما ُيتاح 
الوق���ت للس���وريين كي يوثق���وا أحداث 
انتفاضته���م. اآلالف من ش���هود العيان 
ليس متاحًا لهم اليوم رواية ما رأوه أو 
خبروه، بعضه���م يعيش ظروف الهرب 
والتخفي، والبعض اآلخر يكابد أقس���ى 
أن���واع االعتقال، وآخرون قضوا نحبهم 
بعد أن رووا جزءًا من الحكاية أو غابوا 
في الصمت المطلق من دون أن يس���مح 

لهم الرصاص بالكالم. 
»لم ينتظر، اعتذر وقال س���نكمل في 
مرة قادمة، ولكنني كنت أش���ك بذلك، 
فكل الش���باب الذين ألتقيهم يقولون لي 
الجملة نفس���ها، وبعد ذلك يختفون في 
مكان ما«. بهذه العبارة تنهي سمر يزبك 
شهادة شاب من ناشطي مدينة بانياس 

السورية، شاب ال نعرف مصيره بعد أن 
يخرج من بيت مضيفته الكاتبة، فالموت 
واالعتقال يتربصان في ش���وارع المدن 
الس���ورية، وق���د ال يحظى هذا الش���اهد 
بفرصة أخرى لق���ول كل ما يعرف على 
العكس من الكاتب���ة التي تجاهد للتغلب 
على الم���وت بالكتابة وبتأريخ لحظات 
المواجهة اليومية مع القتل، حيث تبدو 

الحياة غنيمة مؤقتة.
ربما كان ما يس���رده كت���اب »تقاطع 
ني���ران« معروف���ًا م���ن قب���ل الكثير من 
الس���وريين، فاألح���داث يت���م تناقله���ا 
ش���فاهًا، باإلضافة إلى مواقع التواصل 
االجتماعي التي أضح���ت مواقع لتبادل 
المعلومات، ولك���ن على الرغم من ذلك 
تبقى للكتابة أهميتها في تأكيد ما حدث 
فعاًل، فتوثيق بعض الحاالت يخرج بها 
عن نطاق األقاويل المش���كوك فيها. من 
المعل���وم مث���اًل أن أجهزة األم���ن تعتقل 

المتظاهرين، وتجبرهم  م���ن  المصابين 
على اإلدالء بشهادات لإلعالم مفادها أن 
عصابات إرهابية قد أطلقت عليهم النار، 
وق���د ال يخطر في باٍل م���ا ينقله الكتاب 
عن شاهد عيان في أحد المشافي؛ حيث 
يقوم أحد ضب���اط األمن بتهديد المصاب 
من أجل الظهور على التليفزيون والقول 
إن العصابات المس���لحة قد أطلقت النار 
علي���ه، يص���ر المصاب عل���ى أن أجهزة 
األمن ه���ي الت���ي أطلقت الن���ار، يضع 
الضابط مسدس���ه على جبه���ة الجريح 
لكن األخير ال يتراجع عن موقفه، يطلق 

الضابط رصاصة في رأس الجريح.
تؤرخ س���مر يزبك للحظات متفاوتة 
األهمي���ة، وتتدرج يومي���ات الكتاب من 
دهش���ة االكتش���اف إل���ى التعاي���ش مع 
ح���االت القم���ع الوحش���ي ال���ذي يطال 
الناش���طين عموم���ًا، ومع ذل���ك ال تفقد 
انفعاالتها الح���ادة التي تطل بين الحين 
واآلخ���ر، لتذّك���ر ب���أن ما يح���دث غير 
إنساني إطالقًا. يمتزج الشخصي بالعام 
بتواتر قلق على طول اليوميات، وعلى 
الرغم من الحيوات والش���خصيات التي 
تضج بها إال أن شبح الحصار ال يفارق 
الكاتب���ة أبدًا فتتجلى غالبًا كامرأة عزالء 

ب. أمام فائض العنف المركَّ
 ثمة عوامل خاصة تجعل من الكاتبة 
تحت تقاط���ع النيران كم���ا تفصح عنها 
اليوميات، فهي تنحدر من أسرة منحازة 
إلى السلطة وتعتبر معارضة ابنتها فعَل 
خيان���ة، أما الكاتبة وابنته���ا فتتبادالن 
ط���وال الوقت ذل���ك النوع م���ن الضغط 
العاطف���ي الذي يس���ببه الحب. ليس���ت 
العائل���ة فقط من يكون مص���درًا إضافيًا 
للني���ران، فإح���دى الصديق���ات ترس���ل 
رس���الة للكاتبة نصها: »أيتها الخائنة، 
حتى اهلل مع الرئيس وأنت تستمرين في 

ضاللك«!.
»أفكر أني س���أكتب رواية عن قناص 
يراقب امرأة تمش���ي بهدوء في ش���ارع، 
أفكر بهم���ا كبطلين وحيدي���ن في مدينة 
أشباح«؛ هذه ليس���ت نهاية اليوميات، 
إنها ما تنذر به منذ صفحاتها األولى قبل 
أن تتش���عب في كوابي���س الواقع وهي 

أدهى وأمّر.  

عمر قدور - �شورية

تتقاطع حساس���ية الكاتبة مع الكثيرات اللواتي لم يقيض لهن التعبير 
عن أحاسيس���هن، وقد يظهر نزق الكاتبة كت���رف غير متاح للكثيرين، 
لكن في هذا الهام���ش تحديدًا، هامش الضعف اإلنس���اني، تظهر الذات 

بتبايناتها وتناقضاتها المشروعة.
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ليس���ت »أكابيلال« إحالة على غناء بدون مصاحبة آالت موسيقية وهو 
ما قد يحيل عليه عنوان الرواية، أو احداثها المحكية دون تحديد لمكان 
أو زم���ان، وإنما هي إحالة على ش���خوص يتح���دد فضاؤهم من خالل 

مشاكلهم وعالقاتهم المعقدة ،المتناقضة.

ن�ضاء برائحة الغياب

»وف���ي المقاب���ل، نرنو إل���ى أن نصبح 
مقول���ة  ه���ذه  روائي���ة«.  ش���خوصًا 
ديستويفس���كي، الت���ي قرأته���ا للم���رة 
األول���ى ف���ي تصدي���ر »بيرة ف���ي نادي 
البلي���اردو«، الرواي���ة الوحي���دة لوجيه 
غالي، ترجمة هناء نصير. أتذكرها وأنا 
أق���رأ رواي���ة »أكابيلال«، )دار ش���رقيات 
2012(، للقاص���ة والروائي���ة المصرية 
م���ي التلمس���اني، حيث الذائق���ة األدبية 
الميالة إلى كتابة أماكن وبش���ر، تحكي 
عنهم وتجس���دهم، فتصنع منهم تجارب 
إنس���انية جديدة في حدوتة فنية ممتعة 
ومش���وقة، ال تستس���هل الش���خوص أو 

تترك مالمحهم دون عوالم نفسية.
إح���دى الخ���دع التي تتكئ عليه���ا رواية 
»أكابيل���ال«، ه���ي ع���دم تحدي���د أماكن 
األح���داث، وم���ع أن الكاتب���ة تعلل ذلك 
بكون أحداث روايتها ممكنة الحدوث في 
أي م���كان أو زمان، إال أن قراءة الرواية 
تكش���ف مس���احات مطلقة تتحدد عبرها 
مس���احات وتفاصيل أماكن متخيلة دالة 
عل���ى طبيعة الش���خوص، على س���بيل 
المث���ال، ذلك البيت ال���ذي يحتوي على 
غرف���ة مكت���ب، وعل���ى ج���دران الغرفة 
ألصقت »أفيش���ات« أفالم أجنبية، وكتب 

وأشرطة الموسيقى، أصحاب هذا البيت 
يمتلك���ون بهوًا في الصال���ون، يزينونه 
الخزفية،  والتماثيل  األنتيك،  بطقاطيق 
ويس���تخدمون مالع���ق مصنوع���ة م���ن 
الفضة، وترتدي ربته المالبس الداخلية 

المستوردة.. 
ش���خوص »أكابيلال« متناقضة ومعقدة. 
نحن أمام شخصية سيدة كاذبة، مريضة 
بداء الس���رقة، تحمل قدرًا ال بأس به من 
النرجسية واالدعاء، امرأة تلتهم الحياة  
دون حس���اب ألي شيء أو ألي شخص. 
لكنها في الوقت نفسه جميلة وساحرة، 
ترت���دي مالبس كاش���فة لحض���ور حفل 
عي���د مي���الد. تحتك بالمدعوي���ن ويلتف 
الرجال حولها، مثلما يلتف األوالد حول 

الكراسي الموسيقية.
وفي المقابل نجد شخصية امرأة أخرى، 
منس���حقة أمام صديقتها، مسحورة بها، 
رغ���م إدراكها الت���ام لعيوبه���ا، وحكمها 
عليه���ا بع���دم االمت���الء الجس���دي، ذلك 
أن وجوده���ا في الش���لة مرهون بوجود 
تل���ك الصديقة. هي من النس���اء اللواتي 
يضطررن إل���ى لع���ب دور األم والصدر 
الحنون ألصدقائها، ويتمتعن بهذا الدور. 
فه���ي تنجح في إيجاد مبررات ش���رعية 

لما هو غير ش���رعي م���ن وجهة نظرها. 
تس���تعذب رجاًل فتدعي حب���ه محبة األم 
لالب���ن، لكنه���ا ال تطيل ف���ي الكذب على 
نفسها، فتعترف باكية باالنجذاب، ليس 
لعدم رغبتها في مواع���دة الرجل، ولكن 
بس���بب كس���رها لعقدة )حب األم لالبن( 

التي صنعتها لنفسها.
أس���لوب الس���رد في رواي���ة »أكابيلال« 
يتجاوز اللغة الوصفي���ة المعتادة، إلى 
اعتماد مشاهد بصرية تتشكل باالنسجام 
مع وس���ائط فنية أخرى، مثل التشكيل 
والموسيقى والس���ينما، إذ تتخلل بنية 
الح���وارات إيح���اءات صوتي���ة ولونية 
وإيماءات بين الش���خصيات. فهي رواية 
ال تسرد أحداثها دون أن تحيل على نمط 
الفضاء الروائي وألوانه واألصوات التي 
من الممكن س���ماعها وص���واًل إلى نبرة 
حديث الشخوص الدالة على سلوكياتهم 
بتش���كيل جديد  وانته���اء  االجتماعي���ة، 
للجدران والغ���رف والمطاعم والفراغات 
والنوافذ... تش���كيل س���ردي ف���ي هيئة 
لوحات مرسومة أو فوتوغرافيا ُحلوة، 
بينما تتحول القهوة وكس���رات الشطائر 
إلى روائح زكي���ة، ويبدو صوت الريح 

والبحر بدياًل لموسيقى غائبة.

ه�سام اأ�سالن - القاهرة
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مالمح تنري العتمة

ليس النص الش���عري ما يعري روح 
الش���اعرة، فمنذ الوهلة األولى تخاطبنا 
براءة طفلة على ظه���ر الغالف بمالمح 
ُمغبش���ة تعكس س���حر أيام بعيدة عبر 
مائية مالمحه���ا،  وب���راءة حضورها، 
وش���فافية وجهه���ا وحالميت���ه، وكأنما 
ص���ورة الطفلة ه���ي الناطق الش���عري  
لنصوص الديوان، وترجمة حية موازية 
لعالم الشاعرة ميسون صقر. أو بعبارة 
أخرى صورة الستعادة رونق الحكاية 

القديمة:  

»يا عالم���ي القديم / اس���تعد رونق 
الحكاية« 

ال تبدو قصائد الديوان، أنها تستعيد 
لحظ���ات منفلتة  ف���ي س���ماء الذاكرة،  
بق���در ما تقب���ض على لحظ���ات  تتفرق 
بي���ن الماض���ي والحاضر،  بي���ن الحلم 
واليقي���ن، بي���ن الس���ؤال وإجابات غير 
مكتمل���ة.. هي س���طور ش���عرية تبحث 
عن نوره���ا وتحققها البعيد متس���ائلة: 
»وجودنا  ملغز أم أننا نتوهم«؟ أو مقرة 
في موضع آخر »فخلف الدخان ال شيء 

غيرنا«. 

َعْنَوَن���ت الش���اعرة القس���م األول من 
ديوانه���ا بعن���وان »عي���ون تتبعني في 

المن���ام« وجعلت أجواءه الش���عرية في 
ثورة يناير، أو بمعنى آخر،  في الخيوط  
المضيئة التي ربطت بين قلب الش���اعرة 
والث���ورة، أو حس���ب تعبيره���ا، بينها 
وبين العيون الت���ي تتبعها  في المنام، 
إيمانًا منها بأن الثورة لحظة فاصلة بين 
الواقع والحلم، بين الحقيقي والمتخيل، 
بين القريب والبعيد. والش���اعرة تصور 

لحظات الثورة، في تأصيل شعري:

 »كش���الل يم���وج بص���وت/ ي���روح 
ويج���ْي/ أي زمن هذا الذي/ أغش���يناه 
وأغشانا/ لن يتكرر«،  و»غدًا ستأتي/ 
مع الص���وت العالي/ مع الثورة التي/ 
تعقصها جديلة االنتظار«، ل� »تسلب لب 

النيل الذي أدركه الصمم/ تسلب مالمح 
الغريب/ وته���دي العابري���ن إلى حياة 

جديدة«. 

حي���اة جدي���دة  ينس���جها  الش���هداء 
ويمضون ف�:

 »نعلقه���م وردة صغي���رة ف���ي فمنا 
ونغني/ قبورهم مفتوحة على أصواتنا، 
بساطًا  أجس���ادهم/  يسدلون  أفواهنا/ 

منمقًا نسير عليه من تعب الطريق«.

مثل���ت الث���ورة للش���اعرة حلم���ًا في 
مالمسة الضوء، والتشبع بنوره األخاذ، 
أو نخلة هزتها في الطريق، لتنفلت إلى 
حلمها وتتوح���د به بقصائد رثاء بيضاء 
تغلف  قلبها بخيوط  من األمل والخوف 
والرغب���ة في تجدد دائ���م وحالم يؤنس 

ألمها الصغير:

 »ُأفلت يدي وأمس���ك حل���م الضوء/ 
أفلت جس���دي وأهز نخلة في الطريق/ 
أنفل���ت وأذبل/ فقط أل���م صغير أحس 

به«.. 

ول���م تكن الفت���ات مي���دان التحرير، 
مجرد الفتات للرفض، بل صورة أخرى 
للحياة ب���كل تدفقها وعبقها، ولألغنيات 
ب���كل ش���جنها وحنينه���ا، وه���ي تحمل 
رائحة الرفض ومعن���ى اليقين، الرفض 
الذي س���كن طري���ق الثائرين، ووصلوا 

على هداه إلى حرية الوطن: 

»الالفتات تش���به الحياة/ الغناء هنا 
يدور ح���ول الميدان/ أيتها األيام/ مرِّي 
من هن���ا/ اطبع���ي على الذك���رى نكهة 

الرفض/ واسكني طريق الثائرين«..

 ول���م تغف���ل عي���ن الش���اعرة ع���ن 
الثورة لحظ���ة واحدة، فالثورة لحظات 
وذكريات يمر بعضها فوق بعض، تاركة 
لكل لحظة أو مش���هد حكاية، وخلف كل 

حكاية: 

»أصاب���ع العن���ف/ وه���ي تضطرم 
الن���ار/ وه���ي تكش���ف امرأة ف���ي نهار 

الحضارة«.

قّس���مت الش���اعرة ديوانها إلى ستة 
عناوين: )عي���ون تتبعني ف���ي المنام، 
العابرون إل���ى الرؤي���ة، الغياب جاء، 

اأ�سامة كمال-  القاهرة

قراءة ديوان »جمالي في الصور« )دار العين 2012( للش���اعرة اإلماراتية 
ميسون صقر، هي قراءة استكشافية لروح طفولية مخبأة بين السطور، 

تالمس األشياء وتسكن األماكن وتستنشقها  بعمق.
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ال مرارة بينن���ا، عالقة في الرف األخير 
من حالوة ال���روح، وأخيرًا: جمالي في 
الصور.(،  وجمع بين العناوين الس���تة  
توق الشاعرة إلى محاولة فك شيفرات 
أس���رارها، وش���يفرة الواق���ع، والكون 
من حولها، واقترب���ت لغتها في مقاطع  
ش���عرية عدي���دة م���ن لغ���ة المتصوفة، 
ب���ل وتماثلت معها ف���ي غير موضع من 

نصوص الديوان: 

»ضياء روحك، نور الحياة«. 

وفي كل ذلك  تعيد الشاعرة  تأصيل 
تفاصي���ل واقعه���ا اليومي ف���ي الحياة 

مخاطبة الصور واألصوات:

 »ال تحدق���ي ف���ي الم���رآة/ لن تظل 
صورتك فيها/ صوتك، أنينك، غناؤك 

/ صراخ يدوي/ كله ذهب في العدم«.

ال تقف الصور عند ميسون صقر  في 
حدودها الفوتوغرافية، وما تبثه داخلها 
م���ن ذكري���ات وحنين، بل ه���ي صور 

لرحلة داخل الذات، واستكشاف لها:

 »الصور تمحو مالمح الزمن/ تش���ي 
الجس���د/ تفض���ح وتخفي/  بمتغيرات 
تظه���ر وتمحو/ الص���ورة غير الواقع/ 

جمالها منها ال مني«.

 وه���ي كذل���ك ص���ور تنفص���ل عن 
الشاعرة، وتصير لها  حياة أخرى، غير 
حياة الش���اعرة، ويصير االثنان كائنين 

التقيا يومًا وافترقا: 

 »قبل أن تغل���ق الباب/ أترك زاوية 
منيرة تضيء هذه العتمة/ زواية تفتح 
الكالم على تفاصيل اليوم/ تترك أثرها 
على أجنحة الصمت/ حين يرف حولنا/ 
حين يس���يل ضحكنا عل���ى الطاوالت/ 

يخفت ضوؤها/ وتنفرج حدتها«.

صق���ر  ميس���ون  الش���اعرة  أه���دت 
ديوانه���ا، المتزامن وأح���داث ثورة 25 
يناير: »للكنان���ة التي في القلب/ للقلب 
وسط الحشود، مثل برق منير ودافء«، 
وأهدته لمصر ألنها الموطن الذي نشأت 
فيه منذ نعومتها، حتى أصبح حلمًا في 

عيون الشاعرة )اإلمارتية األصل(.

نطاق الالعبين األساسيين
إذا كان الغ���رب أصح���اب الفض���ل 
في وج���ود اإلنترنت، فعل���ى ما يبدو 
أن الع���رب أول من وظفه في اإلطاحة 
بأنظم���ة حكم، رغ���م الرقابة والحجب 
الذي مارس���ته هذه األنظمة. غير أن ما 
يغيب عن أذهان معظم المس���تخدمين 
للشبكة العنكبوتية أن الحجب واحتكار 
تدف���ق المعلومات عبر الش���بكة، ليس 
ميزة األنظم���ة الديكتاتورية فقط، بل 
إن���ه يم���ارس على أعلى مس���توى في 
األنظمة المروجة للديموقراطية وحرية 

التعبير.
 ح���ول هذا الموضوع ص���در حديثًا 
عن منش���ورات وزارة الثقافة والفنون 
والت���راث في قطر النس���خة المترجمة 
حيادية  االفتراضية:  »الحري���ة  لكتاب 
الش���بكة وحري���ة التعبي���ر ف���ي عصر 
اإلنترن���ت« لمؤلف���ه داون نوس���ياتو، 
أس���تاذ القانون في جامعة واشنطن، 

ترجمة أنور الشامي.
ينتق���د الكتاب خ���رق التعديل األول 
للدس���تور األميركي ال���ذي ينص على 
»أن���ه يتوج���ب عل���ى الكونغ���رس أال 
يس���ن قانونًا... من ش���أنه أن يحد من 
حري���ة التعبي���ر أو الصحاف���ة« خالفًا 
لذلك أعفى الكونغرس منذ عام 1996 
مزودي خدمة اإلنترنت من المسؤولية 
القانوني���ة تجاه حج���ب أي محتوى. 
كم���ا أن التأوي���الت القانوني���ة الت���ي 
اتخذتها مفوضية االتصاالت الفيدرالية 
أتاحت لش���ركات احتكار  والمحاك���م، 
سوق اإلنترنت حصانة قانونية تجاه 
الهيئات المتضررة من حجب أنشطتها 
السياس���ية، على سبيل المثال الحجب 

الذي طال أنشطة منظمة 
After Downing Street اليسارية 
المعروف���ة بمناوأته���ا لج���ورج بوش 

والحرب على العراق. 

ومن خالل الوقوف على مجموعة 
م���ن المحاكم���ات والش���كاوى الت���ي 
تقدمت بها هيئات مدنية وسياس���ية، 
يقر الكتاب بالتأويل السلبي للتعديل 
الدس���توري األول، ليض���ع مفوضية 
االتص���االت األميركي���ة )fcc( حليف���ًا 
لنطاقات  المزودة  الكبرى  للش���ركات 
البحث  اإلنترن���ت، وكذلك مح���ركات 
وخدمات البريد اإللكتروني التي تحدد 
وتداولها  المعلوم���ات  تدف���ق  طبيعة 
السياس���ية  الن���اس والجماعات  بين 
المعارضة، وهو ما يتعارض حس���ب 
المؤل���ف مع حكم المحاك���م األميركية 
القاض���ي بك���ون الش���ركات الخاصة 
الم���زودة لإلنترن���ت وعل���ى رأس���ها 
كومكاست Comcast، ليست معادلة 

الختصاصات الدولة.
ال يق���دم الكتاب رؤي���ة نقدية فقط 
األساسيين  الالعبين  ترس���انة  حول 
في حق���ل تزويد النطاق العريض، أو 
الشركات التابعة المهيمنة على تدفق 
المعلوم���ات. وإنم���ا يق���دم اقتراحات 
عملي���ة ف���ي توفي���ر الحماي���ة لحرية 
التعبي���ر ف���ي عص���ر اإلنترن���ت طبقًا 
للتعديل الدس���توري األميركي األول، 
وذل���ك بأن يكون تطبي���ق مبدأ تدخل 
الدول���ة قائم���ًا على خالص���ة مفادها 
أن اإلنترن���ت ه���ي نفس���ها المع���ادل 
الوظيف���ي للمنتدى الع���ام، مثلما هو 
الحال مع الش���وارع العامة وأرصفة 
المشاة والمتنزهات، وتحظى بإتاحة 
التعبير على نحو واسع، وهي مكان 
طبيع���ي وس���ليم لنش���ر المعلومات 
واآلراء،وذل���ك لتحقي���ق الوع���د بأن 
اإلنترن���ت س���تصبح س���وقًا للتعبير 
الجماهي���ري األكثر تش���اركية والتي 
لم تش���هد له أميركا والعالم بأس���ره 

مثياًل.

الإنرتنت
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 اختفاء دائرة املعارف الربيطانية

منري مطاوع-  لندن

لوال تدخ���ل هذا المهاج���ر اللبناني في 
الع���ام 1996 لكان���ت »دائ���رة المع���ارف 
البريطاني���ة« في خب���ر كان، كغيرها من 
العالمية  المعارف  ودوائر  الموس���وعات 
التي لم تستطع مقاومة عوارض الزمن.  
كانت الش���ركة التي آل���ت إليها ملكية 
»بريتانيكا« - وهو االسم التجاري لدائرة 
المعارف األقدم واألكثر استمرارًا في البقاء 
حتى اآلن- على وش���ك إعالن إفالس���ها، 
فتقدم »يعقوب صفرا« واشتراها، فنجت 
أبرز موس���وعة مع���ارف ف���ي العالم من 

الموت. 
وطوال ال� 16 سنة األخيرة، نجح هذا 
الملياردير اللبناني الذي يحمل الجنس���ية 
السويسرية، وينتمي إلى عائلة هاجرت 
إل���ى البرازي���ل، وأصبح���ت تمل���ك أكبر 
مجموعة بنكية هناك، وتوسعت لتشمل 
بنوك ف���ي الواليات المتحدة وسويس���را 
وغيرهم���ا، نج���ح ف���ي المحافظ���ة على 
العصر  »بريتانيكا« وتطويرها، وأدخلها 
اإللكترون���ي، فأصبحت لها  نس���خ على 
األسطوانات المدمجة »سي دي« ومواقع 
عل���ى اإلنترن���ت. وأصبح���ت تتجدد على 
مدار الزمن كل يوم وكل س���اعة. وأقبلت 
الجامع���ات ومراك���ز البحث ف���ي مختلف 
أنحاء العالم على االش���تراك في نسختها 

اإللكترونية.   
في عام 1996، اشترى »يعقوب صفرا« 
الموسوعة من مؤسسة »بنتون« بأقل من 
القيم���ة المقدرة لها نظرًا لصعوبات مالية 
واجهتها المؤسسة، وبعد 3 سنوات بدأت 
أعمال التطوير األبرز، فانقس���مت شركة 
الموسوعة إلى قس���مين لتطوير النسخة 

المطبوعة، والنسخة اإللكترونية. 
كان���ت هن���اك مش���كلة قديم���ة تقابل 
النس���خة المطبوعة، والتي تحتوي على 
32 مجل���دًا، هي أنه ماتكاد عمليات إعداد 
الطبع���ة الجدي���دة تنتهي، حت���ى تكون 
المعلوم���ات ال���واردة فيها، ق���د أصبحت 

قديمة، أو تم تجاوزها قبل الطبع!

 فعمليات كتابة الم���ادة العلمية التي 
يق���وم بها جي���ش من العاملي���ن الدائمين 
)أكثر م���ن مئة باح���ث وباحثة( و4400 
م���ن الخب���راء والعلم���اء المتخصصي���ن 
المشاركين بمواد يبعثون بها من مختلف 
أنحاء العال���م وفي مختلف مجاالت العلم 
والمعرفة والفن والتاريخ، هذه العمليات 
تس���تغرق وقت���ًا طوي���اًل. امت���د إلى 25 
عامًا بالنس���بة ألحدث وآخر طبعة وهي 

الصادرة في العام 2010.
ول���م يكن ذل���ك هو العنصر الس���لبي 
الوحيد المهدد لدائرة المعارف البريطانية 
التي ل���م تع���د بريطانية، فه���ي مملوكة 
لعرب���ي من لبنان، وتصدر من ش���يكاغو 
في الوالي���ات المتحدة، ويح���رر موادها 

علماء من كل مكان في العالم الواسع.
هناك عنصر آخر هو الحجم. فالطبعة 
األحدث )رقم 15( تضم 32 مجلدًا، وتخيل 
لو أنك واحد من ال� 8 آالف الذين اشتروا 
نس���خة من هذه الطبعة، ف���إن المجلدات 
س���تغطي جدارًا كاماًل ف���ي بيتك، وتزن 

130 رطاًل. وتكلفك نحو 1400 دوالرًا.
يق���ول يعقوب صف���را: »أع���رف أنه 
بالنس���بة للبع���ض ف���إن نهاي���ة الطبعة 
الورقية من »بريتانيكا« قد تستقبل كوداع 
غير مرحب به لصديق عزيز يعتمد عليه، 
ويوث���ق فيه، جلب لهم متعة االكتش���اف 
بحث���ًا ع���ن المعرفة. لكن المنتج س���وف 
يتحس���ن عندما نوقف الطباع���ة ونتركها 
خلفنا، فاليوم تحتوي قاعدة المعلومات 
الرقمي���ة عندن���ا عل���ى مواد أكب���ر من أن 
تس���توعبها النس���خ المطبوعة، كما أنها 
حديثة، ويمكنن���ا أن نجددها في دقائق. 
في أي وقت نريد، بأي عدد من المرات في 

اليوم، كل يوم«.
وهكذا فمقابل 70 دوالرًا سنويًا يمكن 
ألي انس���ان أن يش���ترك في »بريتانيكا« 
عل���ى اإلنترن���ت، بينم���ا كان���ت الطبعة 
المكونة م���ن 32 مجلدًا، تكلفه 20 ضعفًا 

)1400 دوالرًا(.

زمن اخليول البي�ضاء

الجامع���ة  دار  ع���ن  ص���درت 
األميركية في القاهرة ونيويورك، 
الطبع���ة اإلنكليزي���ة لرواية »زمن 
الخيول البيضاء« للشاعر والروائي 
لنانسي  إبراهيم نصراهلل، بترجمة 
روربرت���س توزعت على س���تمئة 
صفح���ة، وقد اختارت دار النش���ر 
الفلس���طينية تمام  لوح���ة للفنانة 

األكحل غالفًا للرواية.
وكانت الرواية ق���د وصلت إلى 
الالئحة القصيرة في جائزة البوكر 
ع���ام 2009، وس���بق أن صدرت 
ف���ي خمس طبع���ات عربي���ة. وقد 
الحديثة  اإلنكليزية  الطبع���ة  قدمت 
الخضراء  والناقدة سلمى  الشاعرة 
الجيوسي، قائلة: »كم سألنا الكثير 
م���ن النقاد والق���راء األجانب: متى 
يظهر العمل الفلسطيني الذي يقدم 
لنا اإللياذة الفلس���طينية؟ وها هي 
اآلن بي���ن يدينا. إنه�ا بحق الرواية 
الت���ي كان���ت النكبة الفلس���طينية 
تنتظره�ا ولم تح����ظ به�ا من قبل. 
ت�أريخ دقيق غاية في الحساس���ية 
للوض����ع  المب���دع  والتصوي���ر 
الفلس���طيني منذ زم���ن العثمانيين 
إلى سنة 1948. غاية في األهمي�ة 
ألنه����ا تكش���ف ب�وضوح أس���ب�اب 
وظروفه���ا  ومالبس���اتها  النكب�����ة 
الطاغي���ة التي قادت ش���عبنا إلى 
ع����ذاب مقيم. كما أنه���ا تصل غاية 
التش���ويق الروائ���ي المثير، بحيث 
إن القارئ ال ي����ود تركها أبدًا، إنها 
الذي  المب���دع األهم  الروائي  العمل 
س����وف يفّس���ر عبر الف����ن الرفيع 

م�أساة شعبن�ا وأسب�اب نكبت�ه«.
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أمير تاج السر

�ضغط الكتابة

لنصنع كتابًا رائجًا

مما ال شك فيه، أن معارض الكتب، التي أصبحت لحسن 
الحظ، نشاطا سنويا منتظما في معظم البالد العربية، جزء 
غير  أم  إبداعيًا،  أكان  الكتاب، سوى  أجزاء صناعة  من  مهم 
صناعة  تعد  لم  نفسها،  الكتاب  صناعة  أن  ويقينا  إبداعي، 
أزقة  وفي  تقنيات،  وبال  مغمورة  مطابع  بها  تقوم  عادية 
التقنيات  بفضل  أصبحت  بل  السابق،  في  كان  كما  مظلمة 
مثلها  مهمة  صناعة  واالتصاالت،  الدعاية  ووسائل  الحديثة 
مثل صناعة النفط واإللكترونيات والسيارات وأدوات الزينة، 

وغيرها من الصناعات المهمة في حياة اإلنسان.
العالم  في  لدينا  محدودة  تزال  ما  صناعة  أنها  صحيح 
العربي، لكن أرى أنها تتقدم باستمرار، وقد بدأت دور النشر 
الكتب  معارض  في  تشارك  أن  على  تحرص  التي   العربية، 
فرانكفورت،  لندن، ومعرض  مثل معرض  بأوروبا وأميركا، 
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�ضينما

طبعت���ه  ف���ي  »كان«،  مهرج���ان  ج���اء 
الخامس���ة والس���تين )16 - 27 ماي���و(، 
جمهور  واضع���ًا  بالمفاج���آت،  محم���اًل 
ونقاد السينما في مواجهة بعض األسئلة 
الجديدة، المتعلقة براهن وتحوالت الفن 

السابع إجمااًل.

قائم���ة األفالم الت���ي دخلت المنافس���ة، 
للظف���ر بواح���دة من جوائ���ز المهرجان، 
ش���كلت، ف���ي حد ذاته���ا، مفاج���أة لدى 
البعض، وجاءت عروض األفالم نفسها 
مثيرة لنقاشات واسعة، عرفتها غالبية 
الن���دوات الصحافية الت���ي تلت عروض 

األفالم. 

بعض المحللين يعتقد أن إدارة المهرجان 
تأث���رت بالنج���اح ال���ذي حقق���ه فيل���م 
»أرتيست«)الحائز على خمسة من جوائز 
األوس���كار2012(، والمشاهدة الواسعة 
-I »التي عرفها الفيلم الفرنس���ي اآلخر 

واستس���لمت  )محم���ي(،   »touchable
لمد موجة الس���ينما الجديدة، بالمراهنة 
على مجموعة أفالم، من بلدان مختلفة، 
تشترك فيما بينها في خاصية الجمع بين 
الصورتين التليفزيونية والسينمائية في 

آن معًا، والتطرق لموضوعات متنوعة، 
عامة في جلها، لكنه���ا ال تخلو من روح 
اإلب���داع و التجدي���د، مع تقدي���م وجوه 
فنية جدي���د للس���ينما العالمية. وجاءت 
المشاركة العربية، في المهرجان، مميزة 
من ناحية الحضور، ومن ناحية قدرتها 
على اثارة الجدل، وتحريك النقاش بين 

أوساط النقاد.

ورطة مبارك
الفيلم المص���ري »بعد الموقع���ة« افتتح 
أول���ى ع���روض المنافس���ة الرس���مية، 
وش���ّرع الب���اب واس���عًا للس���باق نحو 
الس���عفة الذهبي���ة. فمن خ���الل العودة 
إل���ى ما اصطلح على تس���ميتها »موقعة 
الجمل«)2 فبراير2011(، التي وقعت في 
عز الثورة المصرية، حينما هاجم جمال 
وراكبو أحصنة، ينح���درون من منطقة 
»نزلة الس���مان«، الثوار المعتصمين في 
ميدان التحرير بالقاه���رة، يعيد المخرج 
يسري نصراهلل تقديم الخطوط العريضة 
الت���ي ميزت الث���ورة المصري���ة، مدافعًا 
عن خيار الدولة المدنية، وردًا لالعتبار 
في الوقت نفس���ه، عل���ى من اعتدى على 
المعتصمين في الموقعة الشهيرة، محماًل 

نظ���ام الرئيس المخلوع حس���ني مبارك 
مسؤولية توريطهم في الجريمة، بحجة 
أن الثورة عرقلت س���ير قطاع السياحة، 
وقطعت عنهم س���بل رزقه���م. تلعب منة 
شلبي )دور ريم(، بمعية باسم سمرا)في 
دور محم���ود( وناهد الس���باعي)في دور 
تكتف���ي  وال  البطول���ة،  دور  فاطم���ة( 
بالخوض في أحاديث الثورة، بل تنقل، 
من حين آلخر، بعض هواجس المجتمع 

المصري ما بعد الثورة. 

موقع���ة  م���ن  ينطل���ق  نفس���ه  الفيل���م 
الجم���ل وينتهي م���ع أحداث ماس���بيرو 
)أكتوبر2011(، ويعلل المخرج الس���بب: 
»بع���د م���ا وقع ف���ي ماس���بيرو فهمنا ما 
يحدث في البلد«، مش���يرًا، ف���ي الندوة 
الصحافي���ة الت���ي تل���ت الع���رض، بأن 
غالبية المصريين سئموا حكم العسكر، 
ويتطلع���ون إل���ى التغيير، وتأس���يس 
نظام سياس���ي دس���توري، ف���ي أقرب 
وق���ت ممكن. بالمقابل، ل���م يكن المخرج 
العرب���ي الثاني، المغربي نبيل عيوش، 
مقنع���ًا كثي���رًا ف���ي فيلم���ه الجدي���د »يا 
خيل اهلل«)في منافس���ة نظ���رة ما( الذي 
يس���تحضر التفجي���رات اإلرهابي���ة التي 

هزت ال���دار البيض���اء2005، من خالل 
التركيز على بعض الكليش���يهات، وعلى 
الروايات التي أطلقتها الجهات الرسمية. 
وش���ّد فيلم »التائب« للمخ���رج الجزائري 
مرزاق علواش)في منافسة خمسة عشر 
المتتبعين، بفضل  اهتم���ام  س���ينمائيًا( 
جرأت���ه وعمقه ف���ي الط���رح، وانتقاده 
الالذع لسياسة الوئام المدني)2001( في 
الجزائر، التي انجرَّ عنها العفو الش���امل 
عن الجماعات اإلرهابية التي تسببت في 
عشر سنوات كاملة من الحرب األهلية. 

حساسيات جديدة
الفيلم األميركي »إطالل���ة القمر الملكي« 
للمخرج وي���س أندرس���ون، عرض في 
الس���هرة االفتتاحية، بع���د تقليد صعود 
األدراج وتخطي البس���اط األحمر. الفيلم 
يعود إلى منتصف الس���تينيات ويحكي 
قصة فتاة وطفل لما يتعديا سن الخامسة 
عشر، يقعان في حب بعضهما البعض، 
ويفران معًا إلى الغابة، قبل أن تفاجئهما 

عاصفة ويضطران للعودة. 

وجاء فيلم »صدأ وعظم« لجاك اوديار، 
كواح���د من أكثر العروض إثارة لالنتباه 

مهرجان »كان«

كان:�سعيد خطيبي

سينما الشعب
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في المهرجان هذا العام. يحكي سيناريو 
الفيل���م قصة عل���ي )ماتياس ش���ونير(، 
الش���اب البس���يط، ال���ذي يق���ع في حب 
ستيفاني )ماريون كوتيار(، التي تختلف 
عنه في كل ش���يء، قبل أن يجدها مقعدة 
ف���ي كرس���ي متح���رك، بدون س���اقين، 
وفاقدة لجمالها ورغبتها في الحياة التي 

عرفها عنها في السابق. 

أم���ا الفيل���م اإليطال���ي »واق���ع« لماتيو 
غارون، فقد حاول مقاربة هموم المجتمع 
الداخلية، مع بث نقد لحكومة بيرلسكوني 
السابقة التي قادت البلد إلى أزمة مالية، 
من خ���الل تصوير حياة »لوتش���يانو«، 
الذي يتحول من بائع سمك في نابولي، 
ورب عائلة مس���تقرة، إلى نجم في أحد 
برام���ج تليفزيون الواقع، وه���و تقريبًا 
ما يطرحه فيلم »جنة الحب« للنمس���اوي 
أولريش سيدل، الذي يصور شذرات من 
حي���اة »تيريزا« التي تترك ابنتها البالغة 
خمس عش���رة س���نة، وتذهب إلى كينيا 
بحثًا ع���ن حياة جنس���ية مختلفة، لتجد 
نفس���ها ضحية خيبات متكررة. وعرض 
مواطنه ميش���ال هانك، في فيلم، »حب« 
قصة زوج مس���ّن، يتقاعد م���ن التدريس 
في الموس���يقى، قبل أن تصاب الزوجة 
بح���ادث، ويجمع الحب بينهما في لحظة 

الفاجعة. 

عب���اس  المع���روف  اإليران���ي  المخ���رج 
كياروستامي عاد بفيلم جديد في »كان«، 
بعنوان »مثل أي أحد في الحب«، قدم فيه 
لقاء عابرًا بين كهل وش���ابة في طوكيو، 
ينته���ي بمحاولة تق���ارب صعبة بينهما. 
م���ن جهته، ع���رض المخ���رج اإلنكليزي 
»كان لوتش«، ضمن المنافسة الرسمية، 
فيلم »نصيب المالئكة«، الذي يحكي عدم 
ثبات حالة األب »روبي« البسيكولوجية، 
الذي ل���م يس���تطيع التخلص م���ن بقايا 
ماضيه المدمن على ش���رب الكحول. كما 
عرفت المنافس���ة الرس���مية أيضًا عرض 
»عل���ى الطريق« للبرازيلي ولتر س���ال، 
»باب���ر ب���وي« لألميرك���ي ل���ي دانيال، 
و»في تيومان« للبيالروس���ي س���يرجي 
لدافيد  و»كوس���موبوليس«  لوزتينس���ا، 

كرونونبرغ. 

في مواجهة الديكتاتور
ككل سنة، لم تغب السياسة عن شاشات 
مهرجان »كان«، وج���اءت هذه المرة مع 
فيلم »لغ���ز« للمخرج الصيني لو ش���ي، 
ال���ذي من���ع م���ن التصوير ف���ي الصين، 
لمدة خمس س���نوات كاملة، عقب عرض 
فيلم���ه »ليال ثملة«)2006(، الذي تضمن 
نقدًا الذعًا للمجتم���ع الصيني المعاصر، 
ولضي���ق نظرته للعالق���ات الثنائية بين 
ال���ذي عرض  الجنس���ين. ف���ي »اللغز«، 
ضم���ن منافس���ة »نظ���رة م���ا«، يواصل 
المخرج ذاته التعرض لمكبوتات المجتمع 
الصين���ي، منتق���دًا، ضمني���ًا السياس���ة 
العام���ة التي تحك���م البل���د، التي جعلت 
م���ن المواط���ن الصيني مواطن���ًا يعيش 
االجتماعية،  الضغوط���ات:  عدي���د  تحت 
المنافس���ة نفسها  والسياس���ية. وعرفت 
عرض »الطالب« للمخرج الكازاخيستاني 
داري���زان عمربايي���ف، المس���توحى من 
رواي���ة »الجريمة والعقاب«، في نس���خة 
معاصرة. في »لورانس رغم كل ش���يء« 
قدم المخ���رج الكندي قص���ة غريبة، عن 
رج���ل يريد إنقاذ عالقة ح���ب مع رفيقته 
من خالل التصري���ح برغبته في التحول 
إلى امرأة. ويسترجع المخرج السينغالي 

موس���ى توري في »الق���ارب«، تراجيديا 
الهجرة غير الشرعية، ورحلة العبور من 
الس���واحل الس���نغالية إلى سواحل جزر 

الكناري اإلسبانية. 

أفالم أخ���رى عرضت ضمن خانة »نظرة 
م���ا«، مث���ل »اعتراف���ات صب���ي القرن« 
للفرنس���ية س���يلفي فيرايي���د، »أطف���ال 
س���راييفو« لعايدة بيجي���ك، الذي يعود 
إلى حرب البوسنة سنوات التسعينيات 
ووضعي���ة األطف���ال اليتام���ى، و»فقدان 
الوعي« للبلجيكي جواكي���م الذي يحكي 
قص���ة طبي���ب بلجيك���ي، يتبن���ى طفاًل 
مغربي���ًا، وينخ���رط مع���ه في مس���يرة 

االندماج في المجتمع األوروبي. 

مهرجان »كان« في طبعته هذا العام، جاء 
أكثر انفتاحًا على التجارب الس���ينمائية 
الجدي���دة، كم���ا أنه منح مكان���ة ال بأس 
به���ا للربي���ع العرب���ي، مع فيل���م »بعد 
الموقع���ة«، وكذا »قس���م طب���رق«، الذي 
عرض في س���هرة خاصة، وقدم توثيقًا 
للثورة الليبية، بنظرة الكاتب الفرنس���ي 
برنار هنري ليفي، وهي النظرة نفس���ها 
التي عبر عنها في كتاب »الحرب دون أن 

نحبها« الصادر نهاية السنة الماضية. 

لقطة من فيلم مرزاق علواش»التائب«
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قالوا لـ هيام عباس
الفلس���طينية  الممثلة والمخرجة  اعتبرت 
هي���ام عباس)52س���نة( اختياره���ا ف���ي 
عضوية لجنة تحكي���م المهرجان »الحدث 
األه���م والتش���ريف ال���ذي ال يق���ل أهمية 
عل���ى الحص���ول على واحدة م���ن جوائز 
المهرج���ان«، وواصلت صاحبة »الرقصة 
الخالدة«: »جئت إلى المهرجان، هذا العام، 
أحمل الش���غف نفسه الذي كنت أحمله لما 
كنت أشارك على الشاشة«، وذكرت هيام 
ر نفسها، ولم تضع برنامجًا  بأنها لم تحضِّ
مس���بقًا ح���ول حضورها كعض���و لجنة 
تحكيم، مكتفي���ة بالتعلي���ق: »جئت إلى 
المهرجان بنيَّة البحث عن المفاجأة، ولذة 
مش���اهدة كل فيلم على حدة، واالستمتاع 
بكل تجربة على انفصال«، كما لم تخِف، 
في األخير، الفنانة الفلسطينية مفاجآتها 
من انتقائها ضمن لجنة التحكيم، مشيرة 
بأنها ال تعتبر نفس���ها سوى رقمًا صغيرًا 
من بين عمالقة الس���ينما المش���اركين في 

»كان« هذا العام.

منة شلبي
ش���دت الممثلة من���ة ش���لبي االنتباه في 
مراس���يم صعود ال���درج، لحظ���ات قبل 
الموقعة«  الش���رفي لفيلم »بع���د  العرض 
للمخرج يس���ري نصراهلل، وتماش���يًا مع 
تيمة الفيل���م، التي تعرض���ت لثورة 25 
يناي���ر، فقد دافعت منة شلبي)30س���نة( 
بحدة ع���ن ث���ورة الش���باب، وصرحت: 

»الث���ورة عرفناه���ا من الداخ���ل، وال أحد 
يفهم معناها س���وى من اكتوى بنارها«، 
وأضافت: »الش���عب ما يزال مس���تمرًا في 
الدف���اع عن حقوقه، ولن يه���دأ له بال إال 
ببل���وغ األهداف التي دافع من أجلها، منذ 
حوالي السنة والنصف السنة«. في سؤال 
»للدوح���ة« عم���ا ترجوه الممثلة الش���ابة 
من رئي���س مصر المقب���ل، أجابت: »أريد 
من الرئي���س المقبل الذي س���يحكم مصر 
أن يمنح الش���عب حري���ة العيش، حرية 
الحلم، حري���ة التفكير، ويفتح له أبواب 

التعليم«. 

فاتح أكين
شد المخرج األلماني، ذو األصول التركية 
فاتح أكين انتب���اه المتتبعين، مع عرض 
فيلم���ه الجديد »بوليتين���غ براديز«، الذي 
يقترب م���ن ش���كل الش���ريط الوثائقي، 
ويعود إل���ى قرية أج���داده »كامبورنو«، 
في شرقي تركيا، ويتخذ من مكّب نفايات 
منطلق���ًا للخوض ف���ي كآب���ة وتطلعات 
األهالي. فاتح أكين، الحاصل على »الدب 
الذهبي« في مهرجان برلين 2004 صرح 
قائاًل: »األهالي حذروا الحكومة من أقامة 
المكب، وقد ضممت صوتي إلى صوتهم. 
لك���ن جمي���ع محاوالتنا باءت بالفش���ل، 
ووع���دت بإنجاز فيلم حتى ي���رى العالم 
كل���ه ماذا يحصل في أقاصي تركيا. فكرة 
الفيل���م انطلقت من لحظ���ة غضب وتأثر، 

وحصل���ت عليها بع���ض التغيي���رات مع 
تطور العمل على المش���روع الذي استمر 
خمس س���نوات«. المخرج نفسه معروف 
عن���ه التنوع من فيلم آلخ���ر. حيث ينقلنا 
ف���ي فيلمه األخي���ر إلى بع���ض تفاصيل 
حياة األهالي، في قرية تتحول، في فترة 
قصيرة، من مرتع س���ياحي إلى كابوس 
يومي، ويضي���ف قائاًل: »لس���ت محترفًا 
في إخ���راج األش���رطة الوثائقية، لكنني 
وج���دت، في فيلم���ي الجديد، م���ا أصبو 
إليه بمس���اعدة أهال���ي القرية« ويختم: » 
ما حصل ف���ي القرية التركي���ة، يمكن أن 
يحصل في اي مكان من العالم. هدفي من 
وراء الفيل���م هو تنبيه وتعليم وترش���يد 

المتفرج«. 

مرزاق علواش
ش���كل فيلم »التائب« واحدة من مفاجآت 
مهرجان »كان« ه���ذا العام. حدة الخطاب 
الل���ذان  السياس���ي  الط���رح  ووض���وح 
تضمنهم���ا الفيلم لم يس���بق مش���اهدتهما 
في الس���ينما الجزائرية. ويقول المخرج 
م���رزاق عل���واش: »فك���رة الفيل���م تعود 
إلى س���نوات كثي���رة مض���ت. لكنني لم 
أس���تطع تجس���يدها إال مؤخ���رًا، وف���ي 
ظ���روف صعبة«، حيث ل���م يدم تصوير 
مش���اهد الفيل���م أكثر من عش���رين يومًا، 
باالس���تعانة ببعض الممثلين الش���باب، 
والذين سبق أن عملوا مع المخرج نفسه 
في فيلمه الس���ابق »تورم���ال«. ويضيف 
صاح���ب »ب���اب ال���وادي س���يتي«: »أنا 
سينمائي ولست رجل سياسة، ورغم ما 
يحتويه الفيلم من طرح سياس���ي، فإنه 
ليس س���وى محاولة لالقتراب من هموم 
الش���عب الجزائري، الذي ل���م يهضم لحد 
الس���اعة سياس���ة الحكومة التي فرضت 
علي���ه منط���ق النس���يان، وألزمت���ه طي 
صفحة سنوات اإلرهاب، كما لو أن شيئًا 

لم يحصل«. 
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�ضينما

يأتي اختيار فيل���م »بعد الموقعة« 
للمخرج المصري يس���ري نصر اهلل )من 
بين 1700 فيلم( للمشاركة في المسابقة 
الرسمية للمهرجان، بعد غياب للسينما 
المصرية عن المس���ابقة الرس���مية دام 
15 عامًا، منذ فيلم »المصير« ليوس���ف 

ش���اهين الذي نال السعفة الذهبية عن 
مجمل أعماله . والمعروف أن الس���ينما 
العربي���ة حقق���ت الفوز به���ذه الجائزة 
م���رة واح���دة ف���ي 1975 حي���ن توج 
فيلم »وقائع س���نوات الجمر« للمخرج 
الجزائ���ري األخضر حامينا بالس���عفة 
الذهبية. وف���ي الع���ام الماضي، نظم 
المهرج���ان احتفالية خاصة بالس���ينما 
المصرية، بمناس���بة ثورة 25 يناير، 
التي لفتت أنظ���ار العالم، وعرض في 
ه���ذه االحتفالية، على هامش س���هرة 
خاص���ة، فيلم حمل اس���م »18 يوم«، 
نس���بة إلى عدد األيام التي استغرقتها 
الث���ورة في مصر، وضم عش���رة أفالم 
قصيرة أخرجتها مجموع���ة كبيرة من 
الس���ينمائيين المصريين الذين شاركوا 
ف���ي أحداث الث���ورة وواكبوه���ا، كان 
على رأس���هم يس���ري نص���ر اهلل الذي 
ق���دم »داخل���ي خارج���ي«، وكان نصر 
اهلل في نف���س الوقت تقريبًا من ش���هر 

مايو/أيار 2011، قد ش���رع في كتابة 
قص���ة فيلم���ه الجديد »بع���د الموقعة«، 
الت���ي لم ت���زد ف���ي البداية عن عش���ر 
صفح���ات كانت كافي���ة للحصول على 
موافقة الرقابة، ث���م االتفاق مع إحدى 
ش���ركات اإلنتاج لتنفي���ذه، واألهم من 
ذل���ك حم���اس مجموعة م���ن الممثلين 
والفنيين للمشروع وللعمل مع صاحبه 
الذي كان قد قدم للس���ينما سبعة أفالم 
روائي���ة كمخ���رج، بدءًا من »س���رقات 
»احكي  إلى  وص���واًل  صيفية«)1990( 
يا شهرزاد«)2009(، كما عمل كمخرج 
مساعد مع يوسف شاهين في عدد من 
أفالمه التي ش���ارك في كتابة بعضها، 
مث���ل »اليوم الس���ادس« و»ال���وداع يا 

بونابرت«. 

والحوار مع المخرج يس���ري نصر 
اهلل يختل���ف عن الح���وارات التقليدية، 
التي تعتمد على األسئلة المعدة مسبقًا 
بحثًا عن إجاب���ات محددة، فهو محدث 
متدف���ق في كالمه، يتنقل عبر الجوانب 
واألبع���اد المختلف���ة للموضوع، وكان 
مدخل حوار »الدوحة« مع صاحب »باب 
الشمس« هو سؤال عن تقديره ألسباب 
اختي���ار »بعد الموقعة« للمش���اركة في 
المس���ابقة الرس���مية للمهرج���ان . هذا 

االختيار الذي يعتبر في حد ذاته نوعًا 
من التكري���م والتقدير الكبير ألي فيلم، 
وه���ل كان ذل���ك للقيمة الفني���ة للفيلم 
أم نوع���ًا من االحتفاء بث���ورات الربيع 
العربي؟ وب���رأي نصر اهلل ! »إن األمور 
ال تنفصل عن بعضها البعض، فالفيلم 
يتطرق ألحداث واحدة من أهم ثورات 
الربي���ع العرب���ي، وهذا في ح���د ذاته 
س���بب من أس���باب االهتمام الذي دفع 
لجنة االختيار لمش���اهدة نس���خة عمل 
غير كامل���ة من الفيلم، لك���ن مجرد أن 
الفيلم ت���دور أحداثه عن هذا الموضوع 
ليس كافيًا بالقطع الختياره ما لم يكن 
مس���تواه الفن���ي يرقى إلى المس���توى 
المع���روف لألفالم الت���ي تنافس على 

جائزة السعفة الذهبية«.

 وعن حكاية الفيلم الذي بدأ بعشر 
صفح���ات فق���ط  يجي���ب: »إن كتاب���ة 
سيناريو كامل لموضوع مثل موضوع 
ه���ذا الفيل���م يعن���ي أن لدين���ا إجابات 
جاه���زة، عن كل التس���اؤالت المتعلقة 
الموضوع،  م���ن  المختلفة  بالجوان���ب 
وهذا يعن���ي أننا نكتب عن ش���يء من 
خارج���ه دون أحاس���يس صادقة، في 
حين أنن���ي كنت في الواق���ع جزءًا من 

أحداث هذه الثورة«.

حوار: عبد الرحمن حم�سن

الموقعة حررتني

يسري نصر اهلل:
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»بع���د الموقعة« يتف���ادى الصورة 
النمطي���ة لموقعة الجمل، ب���ل يتأملها 
بتأن ش���ديد:»لقد كنت هن���اك وتأملت 
الخيالة وراكب���ي الجمال الذين هاجموا 
الثوار في مي���دان التحرير. لم يكن أي 
منهم مسلحًا، لقد دققت النظر فيهم، لم 
يك���ن في أيديهم أس���لحة. كان بعضهم 
يركب كاريتات وهو يحمل لوحة مكتوبًا 
عليها )انتخبوا مبارك(. كانت هذه هي 
الص���ورة الوهمي���ة للث���ورة المضادة 
التي أريد له���ا أن تغطي على الصورة 
وقتلة  للقناص���ة  البش���عة  الحقيقي���ة 
الث���وار. الفيلم يح���اول أن يغوص في 
عالم ه���ؤالء الذين أحضروهم من نزلة 
الس���مان بخيولهم وجمالهم. فالحصان 
يحت���اج لطعام يقدر بحوالي 50 جنيهًا 
يومي���ًا، وإذا لم يوفر ه���ذا المبلغ فإن 

الحصان سيموت من الجوع«. 

» ومع انهيار نظ���ام مبارك تحول 
ه���ؤالء، بين عش���ية وضحاه���ا، إلى 
بلطجي���ة وأع���داء للث���ورة ف���ي نظر 
الجميع. والفيلم في األس���اس يحاول 
أن يصور حالة االحتكاك بين ناش���طة 
من نش���طاء حق���وق اإلنس���ان، تعمل 
في ش���ركة إعالنات، وتبحث عن دور 
فتح���اول القيام ببحث ميداني لكش���ف 

ما يحدث ف���ي الواقع. وكانت قد تركت 
كلبه���ا في حضان���ة للرف���ق بالحيوان 
في نزلة الس���مان، ومن خ���الل رحلة 
س���يناريو  يدخل  لكلبه���ا  اس���تعادتها 
الفيل���م إلى ه���ذا العالم وش���خصياته 
وهمومهم ومأس���اتهم )بع���د الموقعة( 
وبعد ما وصموا به من شرور« يضيف 

نصر اهلل.

وكان الحدي���ث ع���ن دالل���ة اختيار 
فيلم مصري لمسابقة بهذه األهمية في 
الوق���ت الذي تتعرض فيه حرية اإلبداع 
لهجمة شرسة، بعد إدانة الممثل عادل 
إمام قضائي���ًا بتهم���ة ازدراء األديان، 
مدخاًل لحديث سياس���ي ذي ش���جون، 
عّب���ر فيه يس���ري نصر اهلل ع���ن رؤية 
مخالفة ربم���ا للجميع، رؤية تعتقد أن 
»ما يحدث لي���س بجديد على اإلطالق، 
فقضي���ة تكفي���ر الدكت���ور نص���ر حامد 
أب���و زيد والحكم بتفريق���ه عن زوجته 
ليس���ت ببعيدة، وعش���رات غيرها من 
دعاوى وقضايا الحس���بة ضد السينما 
والغن���اء وكل أش���كال الفنون واإلبداع 
تم تس���جيلها، فالتش���دد واألصولية، 
والس���لفيون ل���م يظه���روا فج���أة من 
ف���راغ، كل م���ا في األمر أن االس���تفتاء 
عل���ى التعديالت الدس���تورية أظهر لنا 

بوضوح أن هن���اك أكثر من 20٪ على 
األقل يتفقون معنا وال يتفقون مع آراء 

الطرف اآلخر بشكل حاسم«.  

ويقول يسري نصر اهلل عن تجربته 
في إخراج »بعد الموقعة«: »لم أش���عر 
طول تجربت���ي الس���ينمائية أنني حر 
مثلما ش���عرت خ���الل تصويري فيلمي 
األخي���ر، بفض���ل الفري���ق الرائ���ع من 
الممثلي���ن والفنيين والش���ركة المنتجة 
الذين ش���اركوني ف���ي العمل، وموقف 
الرقابة. كنا نتوقف الستكمال الكتابة، 
ثم نع���ود للتصوير ث���م نتوقف مجددًا 
ونعود مرة أخرى. بدأنا العمل في شهر 
مايو 2011 وأنهين���اه في يناير 2012 
واس���تغرق التصوير الفعلي 46 يومًا. 
كانت تجربة رائعة بكل المقاييس، أن 
تصنع فيلمًا ع���ن الثورة تدعو للحرية 
وأنت طرف في هذه الثورة ومع فريق 
من الممثلين والبش���ر يق���در ما تفعل. 
وليس صحيحًا عل���ى اإلطالق ما يقال 
إن األح���داث الكبرى يجب أن يمر عليها 
وقت طويل حتى يمك���ن أن تقدمها في 
فيلم، وأكبر مثال على ذلك أن فيليني 
صنع فيلم »روما مدينة مفتوحة« عام 
1943 أثن���اء الحرب العالمي���ة الثانية 

وقبل أن تنتهي بعامين.
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�سميه اآقاجاين-طهران

البرتقالي
واجهة إيران

 حقق الفيلم أرقام مشاهدة عالية، 
وإيرادات قدرت بحوالي 265 ألف دوالر 
أميركي، مس���جاًل عودة المخرج نفسه 
بعد خمس س���نوات من الغياب، بسبب 
رف���ض وزارة الثقاف���ة اإليرانية عرض 

فيلمه »عازف الصنج« )2007(. 

عالج مهرجويي في عمليه األخيرين 
قضاي���ا اجتماعية س���ائدة ف���ي إيران، 
فتط���رق »ع���ازف الصنج« إل���ى قضية 
إدمان الشباب اإليراني على المخدرات، 
وتداعي���ات انتش���ار المخ���درات عل���ى 
السياسي واالجتماعي، في  الصعيدين 
حين تناول »ذو الزّي البرتقالي« قضية 
انتش���ار التلوث البيئي في البلد، وفق 
رؤية ثقافية واجتماعية، حيث ينطلق 
س���يناريو الفيلم من فكرة بسيطة قبل 
أن يط���رح جملة من القضاي���ا الثقافية 
الراهن���ة المهمة ج���دًا. ويجس���د »حامد 
بهداد« دور البطولة، متقمصًا شخصية 
الرج���ل البرتقالي الذي يعم���ل مصّورًا 

»نح���ن نعيش في عصر ما بع���د الحداثة، وه���ذا يعني انتهاء 
عصر الخطابات المعقدة والكلم���ات الكبيرة« هكذا صرح المخرج 
اإليراني داريوش ِمهرجويي، عقب صدور فيلمه األخير »ذو الزّي 

البرتقالي« )2012(، الذي عرض في صاالت السينما بإيران،
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إلح���دى الجرائد، ويب���دي انزعاجه من 
منظ���ر النفاي���ات المترامية ف���ي أنحاء 
المس���اهمة في  المختلفة، فيقرر  البالد 
اس���تعادة وجه المدينة، ومرافقة عمال 
النظافة في مهامهم، مع مواصلة مهنة 
التصوي���ر، ويلبس الثي���اب البرتقالية 
الت���ي يلبس���ها ع���ادة عّم���ال النظافة، 
وينزل إلى الش���ارع لممارس���ة واجبه 
كمواطن. ويأخ���ذ الفيلم لون الفانتازيا 
في عرض مش���اهد يظهر فيه���ا »حامد« 
بصدد تنظيف ش���وارع المدينة بمكنسة 
يس���ميها ب� »الحبي���ب«، تتحول في حد 

ذاتها إلى شخصية مستقلة في الفيلم.

والالف���ت أن الرج���ل البرتقال���ي ال 
يهم���ل فن التصوي���ر عندم���ا يقبل على 
التنظيف، مما يرمز إلى ضرورة مواكبة 
القول والفعل ف���ي العملية اإلصالحية 
التنويري���ة، في رس���الة ضمني���ة أراد 
المخرج أن يوجهها إلى المثقف، ويدعوه 
فيها ب���أن يخ���رج من برج���ه العاجي، 

االجتماعي،  العم���ل  مضم���ار  ويدخ���ل 
مطبقًا أفكاره التنويرية فعليًا. 

وينتق���د مهرجويي في فيلمه األخير 
هجرة المثقفين إلى الغرب، ويصر على 
ضرورة بقاء المثق���ف في وطنه، وأن 
يق���وم بتوعية الناس بداًل من أن يهاجر 
إلى الغرب الذي يصفه ببالد الصقيع. 

نج���د ف���ي »ذو ال���زّي البرتقال���ي« 
شخصية المرأة المعلمة، تجسد دورها 
الت���ي تق���وم بإحداث  »ميت���را حجار« 
تغيي���ر كبير ف���ي عقلية األس���رة التي 
تعيش فيها، وذلك من خالل بث فلسفة 
»فانغ شوي« الصينية، إال أن شخصية 
المثقف���ة الثاني���ة، التي تلع���ب دورها 
»ليال حاتمي« والتي غادرت الوطن كي 
تسكن أوروبا، وتدّرس في جامعاتها، 

ال تستطيع أن تغّير شيئًا في بيتها. 

يعتقد نقاد الس���ينما ف���ي إيران أن 
داريوش مهرجويي، م���ن خالل فيلمه 

األخير، قد غّير أس���لوبه الس���ينمائي، 
فهو الذي أنتج منذ أربعة عقود خمسة 
وعش���رين فيلم���ًا، من بينه���ا 21 فيلمًا 
روائيًا طوياًل، مثل »هامون« و»جنية« 
و»البق���رة« والتي تموج فيها الفلس���فة 
والرمز، اس���تخدم ف���ي أفالمه األخيرة 
مثل »ضي���وف ماما« و»عازف الصنج« 
و»ذو الزّي البرتقالي« أساليب بسيطة 
صريحة ومباشرة لتجسيد واقع إيران 
اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا. وحاول 
أن ينق���ل حياة اإليرانيي���ن االجتماعية 
وس���لوكهم تج���اه الطبيع���ة والبيئة، 
بأس���اليب أقل تعقيدًا، ويظهر للمشاهد 
كيف ينظر الشعب اإليراني إلى حقوقه 
الفردي���ة والجمعية، وكيف يقيم عالقة 
مع اآلخر، وهل هناك حساس���ية تجاه 
نظافة األرض والجو والبحر والغابة، 
ويكش���ف كيف ت���ؤدي نظرة الش���عب 
اإليراني إلى البيئة دورًا مهمًا في وضع 
إي���ران االجتماع���ي والثقاف���ي، وحتى 

السياسي.
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�سامي كمال الدين

الرئيس على الشاشة بعد الثورة

الوجه بعد القفا!

الس���ينمائية  المش���روعات  عدد من 
الجدي���دة في مص���ر تتناول ش���خصية 
الرئي���س المخلوع مبارك، لكن بصورة 
جدي���دة تمامًا تختلف ع���ن أفالم ما قبل 

الخلع.

م���ا بين آخر ثماني س���اعات له في 
قصر العروبة، وما بين ال� 18 يومًا التي 
قامت فيها ثورة 25 يناير تغيرت صورة 
الرئيس تمامًا، ومن هذه المش���روعات 
الفني���ة فيلم »األس���بوع األخي���ر« كتبه 
محفوظ عبد الرحمن، متن���اواًل درامية 
األح���داث التي مر بها مب���ارك في آخر 
أس���بوع من الثورة، حي���ث يحاول عبد 
الرحم���ن رص���د ما كان ي���دور في رأس 
والحديث  تفكي���ره،  مب���ارك وطريق���ة 
عن األش���خاص الذين كانوا يضغطون 
عليه س���واء للبقاء أو الرحيل، وسبب 
اختيار محف���وظ عبد الرحم���ن- مؤلف 
فيلم »ناص���ر 56« - لألس���بوع األخير 
من حياة المخلوع قوله إنه األكثر دراما 
وإثارة والذي يحمل تساؤالت عديدة لم 
تت���م اإلجابة عنها حت���ى اآلن. أما فيلم 

»خمس س���اعات« لعب���د الرحيم كمال - 
مؤلف مسلسل »الرحايا« و»شيخ العرب 
همام« - فال يركز على الحدث السياسي 
بقدر ما يهتم بعالقة الرئيس بأس���رته، 
وما حدث له���ذه العالقة في آخر خمس 
س���اعات بعد تنحي مب���ارك عن الحكم 
ورحيل���ه إلى ش���رم الش���يخ، فالفيلم 
درام���ا اجتماعية قائم���ة على معلومات 
وأحداث حقيقية، تأخذ س���وزان ثابت 
- زوجة المخلوع - مس���احة كبيرة من 
العمل، والصراع الداخلي حول تفضيلها 
البنها جم���ال على زوجها مبارك، حيث 
سيضفي كمال قدرًا كبيرًا من الخيال على 
المعلومات التي لدي���ه. »يتناول الفيلم 
ش���خصيات أخرى لعبت دورًا محوريًا 
في الحياة السياس���ية وفي الس���اعات 
األخي���رة لنظام مبارك مث���ل أحمد عز، 
وزكريا عزمي، وأنس الفقي، وحسين 

سالم«.

المؤلف خالد محيي الدين في فيلمه 
»ليل���ة س���قوط النظام« يتن���اول أيضًا 
لمب���ارك، وكذلك  الس���اعات األخي���رة 

إس���عاد يونس تش���ارك السيناريس���ت 
والمخ���رج محمد أمين لكتابة فيلم »ملف 
أحم���ر« ال���ذي يتن���اول حي���اة صفوت 
الش���ريف لتكش���ف م���ن خ���الل العم���ل 
القضايا والجرائم التي قام بها الشريف 
ضد مصر، وتبدو الفكرة هنا بعيدة عن 
أن يكون »مبارك« هو البطل الرئيسي، 
وهو نفس ما يقوم به الفنان محمد رجب 
حيث يقدم حياة خالد سعيد، وقد حصل 
بالفعل على موافقة أس���رة خالد سعيد 
على تقديم حياته على شاش���ة السينما 
ف���ي فيلم بعنوان »إقالة ش���عب« تأليف 
محمد س���مير مبروك، متناواًل اللحظات 
التي أدت لقيام ثورة 25 يناير، والقمع 
واالعتقاالت من خالل قانون الطوارئ، 
وي���رى محمد رجب أن نظام مبارك أقال 
الش���عب لس���نوات طويل���ة، ومن حق 
الشعب أن يعرف -عبر شاشة السينما- 
م���ا ال���ذي كان يفعل���ه فيه ه���ذا النظام 
الحديدي؟، أم���ا المؤلف والمخرج حازم 
متول���ي فقد اختار لحظات ما بعد تنحي 
مب���ارك في فيلم���ه »ما بع���د الطوفان« 
بطولة : حنان مطاوع، أحمد صفوت، 
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منى هال، مها أبو عوف.

األف���الم  ه���ذه  أغل���ب  انته���ت 
كسيناريوهات، لكن لم يتم تصوير أي 
منها حتى اآلن، ما عدا فيلم محمد رجب 
عن حياة الش���هيد خالد س���عيد الذي بدأ 
فيه بالتصوير بالفعل، وسوف يعرض 

بعد شهر رمضان.

كانت سينما مبارك مختلفة ف� »قفا« 
الرئيس هو الحاضر ف���ي »جواز بقرار 
يوس���ف،  لخال���د   )2001( جمه���وري« 
والذي لعب بطولته هاني رمزي وحنان 
ترك، حيث يص���ر العريس على دعوة 
رئي���س الجمهوري���ة لحض���ور زفافه، 
ويحض���ر الرئيس المخلوع ف���ي الفيلم 
في مش���هد واحد ب� »قف���اه« فقط، حيث 
نجح المخرج في جلب »قفا« يشبه »قفا« 
مبارك تمام���ًا، أما في »ظاظا« )2006( 
فالتيمة حول س���عي الس���لطة للمجيء 
بمرش���ح أمام رئيس الجمهورية، حتى 
تثبت للواليات المتحدة األميركية أن في 
مصر حكمًا ديموقراطي���ًا، فيأتي هاني 
رمزي - ظاظا - ليترش���ح أمام الرئيس 
العج���وز - كمال الش���ناوي ف���ي دراما 
كوميدي���ة، وعلى الرغم م���ن أن الفنان 
هان���ي رمزي قدم أفالمًا تنتقد الس���لطة 
مثل »عاوز حقي« )2003( إال أن هذين 
الفيلمين - جواز بقرار جمهوري،وظاظا 
- ال يطرحان رؤية حقيقية أو سياسية 

حول »الرئيس«.

في نفس الس���ياق يأتي فيلم »طباخ 
الرئي���س« )2000( الذي كتبه يوس���ف 
معاط���ي الذي كان يع���د لفيلم يمجد ابن 
الرئيس وكان سيلعب دوره محمد عادل 
إم���ام - ولعب بطولته طلع���ت زكريا - 
وموقفه م���ن مبارك وث���ورة 25 يناير 
تع���ب فيه الكالم - والفيلم يس���عى إلى 
تقديم قيمة الرئيس »اإلنسان« الشريف 
ال���ذي يخ���اف عل���ى بل���ده، بينما هي 

البطانة الفاس���دة التي تحاول إفساده، 
لكنه رغم ذل���ك يظل محبًا لمصر ويقف 
بجوار الناس حي���ن يعرف الحقيقة من 
خالل طباخه، وقد لعب خالد زكي دور 

الرئيس بأداء حسن وبساطة.

إنها سينما تمجيد الرئيس المخلوع 
وتجميل صورته.. سينما تنتصر لمبارك 
ولي���س للفن، لدرج���ة أن جمال مبارك 
شاهد فيلم »جواز بقرار جمهوري« قبل 
عرضه على شاشة السينما، ولدرجة أن 

طارق عبد الجلي���ل مؤلف فيلم »ظاظا« 
ال���ذي تناول نقد االنتخابات الرئاس���ية 
كتب فيلمًا لش���قيقه عمرو عب���د الجليل 
كان اسمه ) ِالحقنا يا ريِّس( - عن رجل 
سافر إلى العراق وضاق به الحال فعاد 
ولم يجد مالذًا يلجأ إليه سوى الرئيس 
مبارك، وحين قامت الثورة غيَّر المؤلف 
وش���قيقه نهاية الفيل���م، وجعال البطل 
يلجأ لميدان التحرير.. بل وأسميا الفيلم 

)صرخة نملة(.. !
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م�رسح

 حممد غندور - بريوت

ممثالت سجينات 
يَتُْقَن إلى الحرية

األوروغويان���ي  الروائ���ي  يق���ول 
كارلوس ليس���كانو ف���ي روايته »عربة 
البائسين شغف  »للسجناء  المجانين«: 
باستثمار الوقت، ال بد من القيام بشيء 
إيجابي، شيء يهب الحياة، لئال يتحجر 
المرء ويستس���لم لمش���يئة الجالد«. من 
هنا قررت نزيالت س���جن بعبدا )لبنان( 
أن يفتح���ن قلوبه���ن للمخرج���ة زين���ة 
دكاش، وأن يطلعنه���ا عل���ى أفكارهن 
وأخطائهن.  وجرائمه���ن  وخطاياه���ن 
دخل���ت دكاش إل���ى الس���جن لمعالجة 
السجينات بالدراما، ولمساعدتهن على 
اس���تعادة ثقتهن بأنفس���هن. استمعت 
طوي���اًل إلى رواياتهن، ح���ول التعنيف 

واالغتصاب والقتل وتعاطي المخدرات 
واالتجار به���ا والس���رقة، لتصوغ بعد 
أش���هر من اللقاءات نصًا بمس���اعدتهن، 
عل���ى أن يقدمن���ه في مس���رحية داخل 

السجن بعنوان »شهرزاد ببعبدا«.

ش���كلت هذه الب���ادرة الت���ي قّدمتها 
دكاش سابقًا في العام 2009 في سجن 
رومية الذكوري )أكبر س���جون لبنان(، 
نقلة نوعية بالنس���بة إلى السجينات، 
فبت���ن ينظ���رن إل���ى الحي���اة بتف���اؤل 
ودهشة. الدهش���ة من تعاون المخرجة 
اللبنانية وإصرارها على تصالحهن مع 
ذواتهن، والبدء بالتع���ّرف مجددًا على 

اس���تعارت  المفاهي���م بطريقة جديدة. 
دكاش فكرة السجن من حكاية شهرزاد 
التي كانت س���جينة ش���هريار ونجحت 
بإقناع���ه بعدم قتلها بفض���ل قصصها، 
وفي أق���ل اإلمكان���ات المتاحة، نجحت 
مع فريق عملها المؤلف من 23 سجينة 
)15 تَولَّْي���ن التمثي���ل، والباقي اإلعداد 
والتنسيق والس���ينوغرافيا(، في تقديم 
عمل يس���تند إلى المعاناة أساس���ًا قبل 

اإلبداع.

السجينات  مع  الطويلة  الجلس���ات 
والتماري���ن المس���رحية الكثيرة ظهرت 
نتائجه���ا من خ���الل الوع���ي الواضح 
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لوضعهن ومن خ���الل النظرة الجديدة 
إلى واقعهن.

وتحكي الممثالت - الس���جينات عن 
النقط���ة األخي���رة باس���تطراد. فتروي 
إحداه���ن ما حصل معها، وما عانته من 
تعني���ف وضرب من قب���ل زوجها على 
أبس���ط األمور. فكانت ُتضرب وُترفس 
لمجرد إب���داء رأيها في موضوع ما، أو 
معاناته���ا مثاًل من وجع أو مرض. تلك 
البائس���ة والحزينة، وصلت  الذكريات 
إلى الجمهور الملتف حول الممثالت في 
قاعة الس���جن، عبر تهدجات صوتية، 

ودموع وخجل، وأحيانًا بكاء. 

ل���م ُتعبر الس���جينات م���ن خالل ما 
قّدمن���ه عن حاالته���ن فقط، ب���ل أردن 
انتقاد وضع الم���رأة عمومًا في لبنان، 
وم���ا تعاني���ه في ظ���ل س���يطرة الذكر 
عليها، وتحّكمه بمصيرها، كما انتقدت 
الممث���الت أوضاعهن ضمني���ًا، ولمحن 
إلى مشكالتهن في طريقة غير مباشرة، 
واحتججن بطريقة س���لمية، مستغالت 
وج���ود حش���د كبير م���ن المس���ؤولين 
والنواب والوزراء أتوا لمتابعة العمل.

يحمل الع���رض الكثير م���ن الوجع 
واأللم بالنس���بة إلى المرسل والمتلقي 
ف���ي آن، فينت���اب المش���اهد حالة من 
الخجل بع���د العرض في أنه س���يغادر 
الس���جن للعودة إلى حياته، فيما تبقى 
الس���جينات قابعات في أق���ل الظروف 

اإلنسانية المطلوبة للعيش. 

المؤث���رة  المواق���ف  أكث���ر  وم���ن 
ف���ي المس���رحية، مش���هد أدت���ه إحدى 
الس���جينات، حيث تق���ف وراء قضبان 
ناف���ذة صغي���رة ووحيدة في الس���جن 
تطل على بي���روت، متحدثة كل صباح 
مع أمها التي ال تراها وال تسمعها، فيما 
تصرخ أخرى إلى البح���ر ليأخذها إلى 
أحبابها. الحديث م���ع كل ما هو خارج 
الناف���ذة، ش���وق للحرية، ون���دم على 

أخطاء الماضي.

ومن أه���م نقاط القوة ف���ي العمل، 

ق���درة الممثالت على االلت���زام بالنص، 
والتفاع���ل م���ع الجمه���ور داخ���ل قاعة 
الس���جن، وع���دم الخوف م���ن التفاعل 
المباش���ر معه، نظرًا لقرب المس���افة، 
خصوصًا أنه���ن يجهلن أصول التمثيل 

وتقنياته.

 عّب���ر العمل عن حميمي���ة مفرطة، 
وع���ن حس ع���ال بالذن���ب والتوبة من 
قب���ل بعضه���ن، فيما اغتنم���ت بعضهن 
الفرصة، لتقول للمسؤولين الحاضرين 
إنها مس���جونة منذ ثالث س���نوات من 

دون أي تهمة أو تحقيق.

 - الس���جينات  أعم���ار  وتت���راوح 
الممث���الت م���ا بي���ن 19 و50 س���نة، 
وتتف���اوت أس���باب األحكام بالس���جن 
على المش���اركات بالمسرحية، فبينهن 
من يمكثن خلف القضبان بسبب جرائم 
الس���رقة أو القت���ل، وأخري���ات أدخلن 

لتعاطيه���ن المخ���درات واتجارهن بها، 
وقسم ثالث في قضايا زنى. 

ومن أكثر الجمل إثارة في المسرحية 
ما قالت���ه إح���دى الس���جينات »إنها لم 
تعرف الحرية إال في الس���جن«، بعدما 
روت ما عانته من تحرش جنس���ي في 
طفولتها، ما أثر الحقًا على عالقتها مع 

الرجال، ومع التعامل مع المجتمع.

لطالما أثارت الس���جون وما يجري 
داخلها، »ش���هية« الكتاب والمخرجين، 
لما تخبئه من حكايات وقصص تنتظر 
من ينش���رها. ولطالما شغلت معتقالت 
التعذيب على اخت���الف أنواعها، هموم 
المبدعي���ن، روائيي���ن وفناني���ن. أفالم 
عدة دخلت عالم الس���جون وفضحت ما 
يرتكب داخلها من مآٍس يومية وساهم 
بعض ه���ذه األفالم في إغ���الق بضعة 
س���جون. وقد يكون الفيلمان األميركي 
 Escape From( »الهروب من الكتراز«
س���يغل،  دون  للمخ���رج   )Alcatraz
 )Carandiru( »والبرازيلي »كارانديرو
للمخرج هكتور بابنكو، من أبرز األفالم 
التي نقلت واقع الحياة اليومية، األليمة 
الس���جون، ورص���دت حركات  داخ���ل 

التمرد والعصيان وراء قضبانها.

ومع تطور الفن���ون البصرية الذي 
ش���هده عصرنا الحديث أضحى العالج 
بالدراما من أهم الوس���ائل في السجون 
الغربّي���ة، وه���و أس���لوب متطور في 
التعامل مع الس���جناء وفي مس���اعدتهم 
على االنخراط مج���ددًا في المجتمع، ما 
يشجعهم على التفكير بإيجابية وإظهار 
مواهبهم الدفينة، وقتل الرتابة، وفتح 
آفاق أوس���ع أمامهم. وتس���اهم دكاش 
رئيسة مركز العالج بالدراما في لبنان، 
في نش���ر ه���ذه الثقاف���ة، والعمل على 

ترسيخها.

ساعدت »شهرزاد ببعبدا« السجينات 
عل���ى التخل���ص م���ن الرتاب���ة اليومية 
والتفكير الجدي ف���ي المواهب واألفكار 
اللواتي يمتلكنها، وفي إعادة النظر في 

حيواتهن بعد الخروج من السجن.



136137 136137

 منري مطاوع -لندن

شكسبير 
يتكلم العربية في لندن!

وخياله، ورؤاه، حية متجددة في فنون 
األمم والشعوب حتى اآلن.. وبعديد من 
والكاتاالنية  الرومانية  ومنها  اللغات 

والفنلدندية ولغة الباسك؟.

»ماكبث: ليلى وبن علي«!
شكسبير  شعور  يكون  كيف  ت��رى 
وهو يشاهد مسرحيته الشهيرة »ماكبث« 
الشاب  التونسي  المخرج  طوعها  وق��د 
لطفي عاشور وقدم نسخة معاصرة منها 
بعنوان »ليلى وبن علي- تاريخ دموي« 
حتى تعكس أحداث ثورة شعب تونس 
على الرئيس الذي هرب بعد 23 سنة من 

حكم الجشع والظلم والديكتاتورية؟ 
عاشور يقول إن وجه الشبه كبير بين 
القصتين. فالقمع الذي مارسه الطاغيتان 
واستغاللهما لمناصبهما من أجل مكاسب 
األمانة  خيانة  إلى  باإلضافة  شخصية، 
ال��م��ل��ذات م��ع تجاهل  واالن��غ��م��اس ف��ي 
العظمة،  وجنون  الشعبية،  المطالب 
وانعدام المنطق، جميعها عوامل انعكست 

في فترة حكم زين العابدين بن علي. 
الممثل  »ماكبث«  علي  بن  ب��دور  قام 
التونسي الشاب جوهر باسطي، وقامت 
بدور ليلى الطرابلسي، الممثلة الفرنسية 

التونسية األصل أنيسة داود. 
كان  شكسبير  ول��ي��م  أن  والش���ك 
سيكون سعيدًا بأن أفكاره التي وضعها 
على المسرح منذ مئات السنين، في القرن 
قضايا  لمعالجة  قابلة  عشر،  السادس 
ندري  ال  لكن  والعشرين.  الحادي  القرن 
إن كان سيبدي إعجابه بالعرض أم ال؟! 

كنا نحب أن نعرف رأيه!
وم���اذا ع��ن ال��ع��رض ال��ع��راق��ي الذي 
وجولييت  »روم��ي��و  ع��ن��وان  تحت  ق��دم 
األكثر  الحب  قصة  إنها  ب��غ��داد«..  ف��ي 
يذهب  حيث  اإلط��الق،  على  رومانسية 
بغداد  إل��ى  وجولييت  بروميو  المخرج 
ومع أنهما من عائلتين محترمتين، إال أن 
انتماءيهما الطائفي يفرق بينهما، ليجسد 
الصراع بين السنة والشيعة الذي يعيشه 

العراقيون اآلن كل يوم.
مدير  داود  م��ن��اض��ل  ه��و  ال��م��خ��رج 
المسرح القومي في العراق، الذي يعتقد 
الواقع  فهم  من  سيقترب  الجمهور  أن 

اللغة  كرسي  أستاذ  مع  اتفقنا  لو 
البريطانية  لندن  جامعة  في  العربية 
يتولى  ال��ذي  أب��ودي��ب،  كمال  الدكتور 
وليم  أن  على  ع��ام��ًا،   20 منذ  منصبه 
وشاعر  ومسرحي  أدي��ب  أهم  شكسبير 
اآلن،   التاريخ، وحتى  عبر  العالم،  في 
األصل،  س��وري  ب��ل  بريطانيًا،  ليس 
واسمه »الشيخ زبير«!.. لو اتفقنا على 
ذلك، فسيكون نظرنا للمهرجان العالمي 
ألعماله المسرحية المقام حاليًا في لندن 
كما في »ستراتفورد أون ايفون« مسقط 

رأسه، مختلفًا. 
شكسبير،  تعريب  في  وسنتمادى 
 4 فهناك  العربية.  يتكلم  إن��ه  ونقول 
تقدم  عربية  بلدان   4 من  مسرحية  فرق 
أعماله خالل المهرجان الذي بدأ يوم 23 
في  وينتهي  الماضي،  إبريل/نيسان 
أول نوفمبر/تشرين األول المقبل. الفرق 
من  المستوحاة  أعمالها  تقدم  العربية 
العربية..  باللغة  شكسبير،  مسرحيات 
يتكلم  شكسبير  إن  بقولنا  صدقنا  فهل 

العربية؟!
واألكاديمي  الناقد  أن  هي  الحقيقة 
السوري مولود في ذات البلدة التي يقول 
إن شكسبير ولد بالقرب منها!.. لكنه في 
مقنعًا.  دلياًل  يقدم  ال  له،  حديث  كتاب 
المرة  ليست  ه��ذه  أن  أيضًا  والحقيقة 
التي يردد فيها باحث عربي هذا  األولى 
االستخراج الطريف. فقد سبقه أكاديمي 

بإحدى  أستاذًا  أيضًا  كان  راحل  عراقي 
جامعات بريطانيا. 

يعتبر  أديب  على  غريبًا  هذا  وليس 
اإلنسانية  تراث  من  وأعماله،  هو  اآلن 
هذا  فيه  يقام  الذي  الوقت  ففي  جمعاء. 
المهرجان الفريد في نوعه، ويقدم خالله 
70 عرضًا ب�37 لغة عالمية بما فيها لغة 
باحثة  أطلقت  والسواحيلية،  اإلشارة، 
بريطانية في جامعة أوكسفورد العريقة 
تؤكد  جديدة  دعوى  حديثة،  دراسة  في 
مسرحياته  يؤلف  يكن  لم  شكسبير  أن 
كانوا  المؤلفين  من  وأن جماعة  بنفسه. 

يكتبونها، وهو بينهم.
قديمًا  خ��الف��ًا  أن  ننسى  ال  وطبعًا 
جرى بين كتاب ونقاد وأعالم أدب حول 
شخصية هذا األديب المتفرد. ومنهم من 
ادعى أنه ال وجود أساسًا لشخص يحمل 

اسم وليم شكسبير؟!
وهكذا تحول الرجل إلى أسطورة. 

األيام في  لو كان حاضرًا هذه  لكنه 
مسرح »جلوب« الذي كان يعمل به كاتبًا 
وممثاًل، ومديرًا، لشعر بسعادة لم يعرف 
لها مثيل في حياته التي انقضت منذ نحو 

400 سنة )توفي في العام 1616(.
سعادة  تفوق  ألدي��ب  سعادة  وأي 
انتشار أفكاره وأعماله وإبداعه، في كل 
ثقافات األمم، حول العالم، في الماضي 

البعيد والحاضر الملموس؟
أي سعادة تفوق شعوره بأن أفكاره 

م�رسح
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بهذه  للمسرحية  مشاهدته  بعد  العراقي 
يرتدون  وبأبطال  الجديدة،  المعالجة 
السيوف  استبدال  م��ع  عربية،  أزي���اء 
خطيب  »باريس«  وتحول  بالمسدسات، 
إلى  نبيل  من  رفضته،  ال��ذي  جولييت 
ليفجر  »القاعدة«  لتنظيم  ينتمي  إرهابي 
الكنيسة التي تؤوي الحبيبين في نهاية 

المسرحية.
وه���ذه ه��ي ال��م��ش��ارك��ة األول���ى من 
المهرجان  ه��ذا  مثل  في  للعراق  نوعها 
والعمل من إعداد وإخراج الفنان مناضل 
داود وسيناريو جبار جودي، واشترك 
التمثيل كل من أحمد صالح مونيكة  في 
وصالح منسي ومرتضى حبيب وزهرة 

بدن وحيدر منعثر.
لم تكن على أيام شكسبير صراعات 
مذهبية من هذا النوع. لكنه لن يعترض 
على المعالجة الجديدة، وال على األزياء 
العربية، فهو قدمها بصورة أو أخرى في 

مسرحيات له.
أن  شكسبير  فسيالحظ  وبالمناسبة 
الشهيرة  ل�مسرحيته  سيقدم  كان  عرضًا 
»تاجر البندقية«، لكن حشدًا من الفنانين 
على  اعترضوا  البريطانيين  والكتاب 
طبعًا،  المسرحية  على  ليس  ذل���ك، 
ألنها  ستقدمها.  التي  الفرقة  على  لكن 
بسبب  واالع��ت��راض  إسرائيلية،  فرقة 
األراضي  في  اإلسرائيلية  الممارسات 

الفلسطينية ووحشية إسرائيل.

»ريتشارد الثاني« 
باللهجة الفلسطينية

فرقة  لفتت  اآلخ���ر  ال��ج��ان��ب  على 
بتقديم  االنتباه  الفلسطينية  »عشتار« 
لندن  في  الثاني«  »ريتشارد  مسرحية 
وباللهجة  ال��ع��رب��ي  نصها  أع��د  ال��ت��ي 
زقطان  غسان  الشاعر  الفلسطينية 
كامل  شبه  بشكل  الديكور  غياب  مع 
الممثلين  وارتداء  المسرح،  خشبة  عن 
وحلاًل  الجينز،  من  عصرية  مالبس 
وفساتين  عنق،  راب��ط��ات  م��ع  أنيقة 

عصرية.
ومع أن المسرحية، تدور في بالط 
والنبالء  آخ���ر،  زم��ن  ف��ي  إنكليزي، 
إنكليزية  أس��م��اء  يحملون  والجنود 
تحدث  أن  يمكن  القصة  أن  إال  صرف، 
عبقرية  وه���ذه  آخ���ر،  ب��الط  أي  ف��ي 
»كونول  العرض  ومخرج  شكسبير. 
إنه  يقول  أيرلندي-  وهو  موريسون«- 
ممثلوه  يرتدي  ألن  ض��رورة  يجد  لم 
إن  إلى عصر آخر، حتى  أزياء تنتمي 
الكوفية  كتفه  على  يلف  كان  بعضهم 

الفلسطينية.
ورغم جو لندن البارد، فإن أعضاء 
القدس  من  القادمين  »عشتار«  فرقة 
جمهور  بحضور  سعادتهم  عن  عبروا 
وقوفًا،  لمشاهدتهم،  ج��اء  متحمس 
متحديًا لسعة البرد، وكافأهم بتصفيق 

حاد في النهاية.

شكسبير يتعجب!
حتى اآلن، يبدو شكسبير سعيدًا.. 
وال تظهر على مالمحه عالمات تعجب 
الغالب  في  ستظهر،  كالتي  كبيرة، 
»جلوب«  مسرح  على  يشاهد  عندما 
»كوميديا  لمسرحية  عرضًا  لندن  في 
األخ���ط���اء«.. وال��ت��ع��ج��ب راج���ع إلى 
أفغانستان!..  من  ق��ادم  العرض  أن 
في  ح��ت��ى  شكسبير  ي��ع��رف��ون  وه���ل 

أفغانستان؟..
مخرجة  جابر«  »كورني  ستضحك 
ومعدة العرض وهي تؤكد لنا أن فكرة 
تمامًا.  خاطئة  أفغانستان  عن  العالم 
المسرح  ونعرف  وفنون  ثقافة  فلدينا 
سنقدم  ون��ح��ن  شكسبير.  ون��ع��رف 
أن  ون��أم��ل  م��رة،  ألول  هنا  عرضنا 
نساهم في تعريف العالم بالحقيقة عن 
بالدنا. ويضيف أحد أعضاء الفرقة التي 
السبب  »إن  وموسيقيين:  نساء  تضم 
المسرحية  هذه  إعداد  إلى  دعانا  الذي 
أفغانستان  أن  العالم  ي��رى  أن  ه��و 
ففيها  الناس،  يظنها  التي  هي  ليست 
أناس موهوبون، وثقافة ثرية. ورغم 

الحرب، فإن الحياة فيها مستمرة«.
التعجب  عن  شكسبير  يتوقف  هل 

من كل هذا؟.. 
هل صّدق اآلن أنه كاتب لكل األمم، 

وكل العصور؟!
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المسرح الجامعي في المغرب 

عبداحلق ميفراين  - الرباط

للفنان  اع��ت��راف  لحظة  وق��ع  على 
موالي عبد العزيز ماهر وتكريم الفنانة 
الجمعة  اختتمت  يوم  صابر،  سعاد 
فعاليات  الدورة  إبريل/نيسان   27
ال����س����ادس����ة ل���م���ه���رج���ان م���راك���ش 
بإعالن  الجامعي  ال��دول��ي  للمسرح 

المسرحيات  جوائز  عن  التحكيم  لجنة 
ال��م��ت��وج��ة ب��ج��وائ��ز ال��م��ه��رج��ان. وقد 
المسرحية  التظاهرة  هذه  في  شاركت 
تونس،  تركيا،  فرنسا،  دول:  الدولية 
إيستونيا،  إيطاليا،  الجزائر،  ليبيا، 

م. بلجيكا والمغرب البلد المنظِّ

حسن  ال���م���س���رح���ي  واع����ت����ب����ر 
لجنة  التحكيم، أن  هموش،  رئيس 
أظهرت  للمهرجان  السادسة  ال��دورة 
في  المشاركة  للفرق  رئيسيًا  توجهًا 
رغم  »ل��ل��راه��ن«،  مواضيعها  ارت��ه��ان 
المتنوعة.  الفنية  واألساليب  الصيغ 
من  تشكلت  التي  اللجنة  نوهت  كما 
وعضوية  رئ��ي��س��ًا،  ه��م��وش  ح��س��ن 
ك���ل م���ن ال��ف��ن��ان��ة ن��ع��ي��م��ة إل��ي��اس، 
الباحثة  الغيام  س��الم��ة  واألس��ت��اذة 
في  والمتخصصة  السوسيولوجية، 
سوسيولوجيا الفن والمسرح، والفنان 
سعيد آيت باجا، والناقد والقاص أحمد 
مقاربة  اعتماد  ضرورة  إلى  شويكة، 
المسرحية  المحترفات  لدعم  جديدة 
وخلق  الجامعات،  داخل  التكوين  في 
فضاء تواصلي للحوار والنقاش بغية 
شددت  كما  المهرجان.  أنشطة  مواكبة 
لجنة التحكيم على أن المهرجان أمسى 
محطة أساسية لالقتراب من التجارب 
الجامعات  رح���اب  ف��ي  ال��م��س��رح��ي��ة 
وتوجت  والدولية.  والعربية  المغربية 

تتويج تجارب عربية جديدة
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برميل«  مقابل  »حب  مسرحية  اللجنة 
المهرجان،  بجائزة  البيضاء  الدار  من 
على  توزعت  فقد  األخرى  الجوائز  أما 
الطالبة  بسمة  ف��ازت  التالي:  الشكل 
في  دوره��ا  عن  تونس  من  برهومي 
بجائزة  الخايخة«  »الحيوط  مسرحية 
األمل تشخيص، وفاز الطالب  إسماعيل 
أوزال من مراكش عن دوره في مسرحية 
األمل  بجائزة  خير«  على  »تصبحون 
تشخيص. كما فازت الطالبة  دمانجي 
زه���رة م��ن ال��ج��زائ��ر ع��ن دوره���ا في 
مسرحية »نافدة« مناصفة مع الطالبة 
دورها  عن  فرنسا  من  موجيكا  مللينا 
بجائزة  »ال��خ��ادم��ات«  مسرحية  ف��ي 
الطالب  بسام  وفاز  التشخيص إناث. 
في  دوره  ع��ن  ت��ون��س  م��ن  ح��م��ودة 
مناصفة  الخايخة«  »الحيوط  مسرحية 
ليبيا  من  رمضان  الطالب  إبراهيم  مع 
تشعر  »ه��ل  مسرحية  ف��ي  دوره  ع��ن 
أما  التشخيص ذكور،  بجائزة  بالبرد« 
جائزة  اإلخ��راج  فقد  عادت  أللبرت 
من  الخادمات  مسرحية  عن  ألونسو 
بجائزة  ت��وج  المخرج  نفس  فرنسا، 
التحكيم  لجنة  وخصصت  المالبس. 
لمسرحية  المسرحي  البحث  ج��ائ��زة 
أما  تونس.  من  الخايخة«  »الحيوط 
للعربي  ع��ادت  فقد  التأليف  ج��ائ��زة 
»ن���اف���ذة«،  م��س��رح��ي��ة  ع��ن  بولبينة 
التحكيم  للجنة  الخاصة  وال��ج��ائ��زة 
مسرحيتها  عن  إيستونيا  بها  ف��ازت 

»خارج البحر«.

من  السادسة  ال��دورة  اختتام  حفل 
الجامعي  للمسرح  الدولي  المهرجان 
ما  الفترة  في  امتد  وال��ذي  بمراكش، 
السابع  إل��ى  والعشرين  ال��راب��ع  بين 
والعشرين من إبريل عرف تكريم العديد 
من الوجوه الفنية، أولها الفنان محمد 
الفنانة  ثم   ، االفتتاح  الدرهم في حفل 
المقتدرة سعاد صابر ، والفنان موالي 
عبد العزيز ماهر، واحتضنت دار الثقافة 
العروض  تقديم  فعاليات  بمراكش 
حفل  المهرجان  عرف  كما  المسرحية، 
توقيع عدد من الكتب لمؤلفين مغاربة 
أهم  يضم  ال��م��ك��ان  بنفس  وم��ع��رض 

الباحث  كتاب  هنا  نذكر  اإلص���دارات. 
الذي  والفلسفة«  »المسرح  أحمد طوالة 
مائدة  انعقاد  ب��م��وازاة  مؤلفه  قدمه 
والفلسفة..  »المسرح  حول  مستديرة 

المسرح الجامعي نموذجًا«.

الكبرى  الجائزة  فرنسا  وحصدت 
للدورة السابعة لمهرجان فاس للمسرح 
الجامعي، وعرف حفل االختتام والذي 
)الجزائر  الكاهنة  الباليه  فرقة  أحيته 
األحالم«  »جزيرة  بعنوان:  إيطاليا( 
لصباح بنزيادي، تقديم لجنة التحكيم 
توصيات  وركزت  النهائية.  لجوائزها 
إعطاء  ض��رورة  على  التحكيم  لجنة 
والتأهيل  والتأطير  للتكوين  األولوية 
تقنية  م��ح��ت��رف��ات  تثبيت  خ���الل  م��ن 
واإلض���اءة  السينوغرافيا  مجال  ف��ي 
تحمل  أن  على  والحرص  والتمثيل، 
الجامعية  ال��م��س��رح��ي��ة  ال��م��م��ارس��ة 
االنشغاالت والهموم والقضايا الفكرية 
التي  والتربوية  والجمالية  والفنية 
الجامعي،  المسرح  ش��أن  م��ن  ترفع 
األكاديمية  المؤسسات  على  واالنفتاح 
تأطير  أجل  من  المسرحية،  والمعاهد 
وفنون  ال���درام���ا  م��ج��ال  ف��ي  الطلبة 
العرض المسرحي، وخلق بنية تحتية 
مالئمة لهوس المسرح الجامعي الجاد، 
المحترفات  مشاركة  دائ��رة  وتوسيع 
بلورة  أج��ل  من  المغربية  الجامعية 

المسرح الجامعي بالمغرب.

الجامعي  للمسرح  ف��اس  مهرجان 
والذي تنظمه جامعة سيدي محمد بن عبد 
القانونية  العلوم  كلية  مع  بشراكة  اهلل 
شاركت  واالجتماعية  واالقتصادية 
عروض  ثمانية  السنة  هذه  دورته  في 
لجنة  وخلصت  الرسمية  المسابقة  في 
التحكيم التي ترأسها الفنان عز العرب 
لطيفة  د.  من  كل  وعضوية  الكغاط، 
الضعيف،  بوسلهام  المسرحي  بلخير، 
الخير  مفتاح  الصمد  عبد  والممثل 
،والمسرحي مهتدي محسن ، والممثلة 
فريدة البوعزاوي إلى الجوائز التالية: 
الجائزة الكبرى كانت من نصيب فرنسا 
وتفاصيل  »اضطرابات  مسرحية:  عن 
صغيرة« لجامعة غرونوبل. وخصصت 

جائزة لجنة التحكيم لمسرحية »جودا« 
الثاني/المحمدية،  الحسن  لجامعة 
على  توزعت  الجوائز  باقي  المغرب. 
إن��اث:  األم��ل  ج��ائ��زة  التالي:  الشكل 
عن  صرصور  اهلل  عبد  يوسف  رانية 
لسنا   ... مالئكة  »لسنا  مسرحية: 
النجاح /  الوطنية  شياطين« للجامعة 
أداء  أحسن  جائزة  فلسطين.  نابلس 
دويلف  صوفيا  بين  مناصفة  إن��اث: 
عن مسرحية: »بوينغ بونيغ« لجامعة 
عن  جولي  وديبلي  هولندا.  لييدن/ 
وتفاصيل  »اض��ط��راب��ات  مسرحية: 
فرنسا.  غرونوبل/  لجامعة  صغيرة« 
عن  هوكا  مهدي  ذك��ور:  األم��ل  جائزة 
كلية  لمحترف  »إغ���راءات«  مسرحية: 
عبد  بن  محمد  سيدي  جامعة  الحقوق 
اهلل / فاس المغرب. جائزة أحسن أداء 
ذكوري: مناصفة بين يونس الزعيم عن 
مسرحية: »حب مقابل برميل« لجامعة 
المغرب.  المحمدية/  الثاني  الحسن 
وعبد اهلل بن فريد جوهر عن مسرحية: 
عبد  الملك  لجامعة  ال��ي��م��ام«  »ع���زف 
العزيز/ جدة، السعودية. جائزة أحسن 
إخراج جماعي عن مسرحية: »مسرحية 
عمان،  األردن��ي��ة/  للجامعة  صامتة« 
سينوغرافيا:  أحسن  جائزة  األردن. 
نور الدين علي الشوابكة عن مسرحية: 
»مسرحية صامتة« للجامعة األردنية/ 
تأليف:  أحسن  جائزة  األردن.  عمان 
»حب  مسرحية:  عن  بنعزوزة  رضى 
الثاني  الحسن  لجامعة  برميل«  مقابل 

المحمدية/ المغرب. 

المهرجان  فعاليات  هامش  وعلى 
الجامعي  المسرح  لشبكة  اجتماع  عقد 
القضايا  م��ن  ع���ددًا  ت��ن��اول  ال��ع��رب��ي، 
المرتبطة بالمسرح العربي، وصدر عنه 
»الدورة  تنظيم  باعتماد  أوصى  تقرير 
العربي  الجامعي  المسرح  من  الثانية 
نوفمبر  شهر  في  بالجزائر  المتنقل« 
بتحويل  اقتراح  تقديم  تم  كما  القادم. 
»شبكة المسرح الجامعي العربي« إلى 
الجامعي«،  للمسرح  العربي  »المجلس 
وأن يكون مقره بجامعة سيدي محمد 

ابن عبد اهلل بفاس.
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م��ضيقى

حكاية الـ   وردة

بالتحوالت  االن��ش��غ��ال  زح��م��ة  ف��ي 
المتسارعة التي نشهدها، يستمر الموت 
في خطف مفاجئ بوقع الصدمة، هكذا 
غنت  بعدما  الجزائرية  وردة  رحلت 
طوياًل للحياة، رحلت فجأة دون تنبيه 
علينا  التي  الحزينة  الخسارة  لمراسيم 
بحجم  تليق  كبيرة  بقلوب  تكبدها 
القلوب.  في  راق��دًا  وسيبقى  صوتها، 
رحلت وردة، لتترك حضورًا لم يتوقف 
عن مراوغات جميلة لتقلباتنا في الحب 
لتترك  ب��ح��الوات��ه ول��وع��ات��ه، رح��ل��ت 
وذاكرة  القلوب  نشوة  بين  آخر  فراغًا 
والمحبين  الجميل  الزمن  عن  متحسرة 
القدامى، رحلت بعدما رسمت األشواق 
الجديدة  »وهدومنا  ومتجددة  متعطشة 
ماليها التراب وقلوبنا السعيدة ناسيها 
في  الحب  تضاعف  ومثلما  ال��ع��ذاب«. 
ذاكرة  في  إشراقاته  ستخلد  أغانيها، 
الواضحة  ومالمحها  الصبوح،  وجهها 
المشوقة،  المشرقة  وعيونها  الحانية، 

وغنجها  المتناسق،  األب��ي  وقوامها 
المتفجر  وج��ي��ده��ا  ال��ف��ري��د،  األن��ث��وي 
بالجاذبية. وكان يكفي أن يقول الواحد 

حبيبتي »تشبه وردة«. 
ألنها كذلك كسبت القلوب واألذواق، 
لالنجذاب  وأي��ق��ون��ة  نجمة  وص���ارت 
جيلها،  ب��ن��ات  تتقمصها  واألن���وث���ة 
الوطن  أزم��ات  بمعاصرتها  ك��ان  كما 
وانتكاساته وانتصاراته عامال محوريًا 
في توغلها في وجدان الجميع، فحققت 
بذاتها،  مستقلة  غنائية  هوية  بصوتها 
الحالمون  يقصده  م���الذًا  وأص��ب��ح��ت 
بالحب والوطن السعيد: »حلوة بالدي 
على  أنا  بالدي..  الحرة  بالدي  السمرا 
الربابة بغني.. وأغني غنوة الحرية.. 
قول معايا يا شعب تحيا مصر يا غالية 
ولعل  م��ص��ر«.  ي��ا  ياغالية  غالية  ي��ا 
األصلي  موطنها  ف��ي  تجد  ل��م  وردة 
مصر  فكانت  إمكاناتها،  لتبرز  مساحة 
االحتالل  يصده  كان  الذي  الحلم  وطن 

كبر  مصر  ومن  الجزائر،  في  الفرنسي 
الوطن والحلم معًا حتى أصبحت إحدى 
فالتقت  ل��ألوط��ان،  العابرة  عالماته 
في  والهويات  األج��ن��اس  شهرتها  في 
من  جعل  ما  وه��ذا  العربية.  البالد  كل 
حضورها  وجاذبية  أدائ��ه��ا،  تلقائية 
في  مباشرًا  سببًا  وص���ورة،  ص��وت��ًا 
انتباه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 
واقتراحه مشاركتها في أوبريت )وطني 

األكبر(.
البسطاء  ت��رى  أن  س��ائ��غ��ًا  وك���ان 
يترنمون  والعمال  أغانيها،  يحفظون 
في  ويعرقون.  يكدون  وهم  بكلماتها 
الذي  النجارين،  أح��د  يقول  ورش��ت��ه 
صوت  أن��غ��ام  على  إال  يعمل  ال  ك��ان 
الخشب  في  يسير  ال  »المسمار  وردة: 
وردة«،  صوت  يسمع  عندما  إال  جيدًا 
الشقيانين،  صار صوت وردة صديق 
بين  ما  لنفسه  رحبة  مساحة  وأوج��د 
صوت  وفخامة  نجاة  ص��وت  نعومة 
سعاد  وش��ق��اوة ص��وت  ك��ل��ث��وم،  أم 
حسني، ورحابة صوت صباح، وزاد 
من تألقه وانتشاره ألحان بليغ حمدي 
التي كانت بمثابة االلهام الذي نزل على 
لسبع  اقترانهما  وكان  وردة،  حنجرة 
ألحانًا  سنوات، زواجًا موسيقيًا خلف 
بالتألق  وردة  مسيرة  بصمت  وروائع 
في  الباذخ  والحضور  الجماهير  وحب 

المسارح. 
اكتشف الجمهور المصري وردة ولم 
الكبار،  قائمة  إلى  إدخالها  في  يتردد 
»ألمظ  فيلم  ف��ي   المبهر  أدائ��ه��ا  فمنذ 
السميعة  الحامولي« 1963 قرر  وعبده 
بتسميتها  فاحتفظوا  وردة،  تأميم 
مستحقًا  وت��ق��دي��رًا  تشريفًا  »أل��م��ظ«، 
المقترنة  العظيمة  لرمزيته  بالنظر 
بذاكرة موسيقية من حجم سيرة ألمظ 
والحامولي، وهي سيرة كادت أن تفقد 

وما كانت لتصلنا.
وردة،  سيرة  عن  الحديث  يطول 
المدونة بنفس طويل في حوالي 300 
الناس  بين  ذائعة  وستبقى  أغنية، 
في  ابتساماتها  فيه  تفانت  الذي  بالقدر 
ذلك  على  جبلت  أن  منذ  الغناء،  محبة 

مبكرًا .
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حم�سن العتيقي

القوس والكمنجة

»الموسيقى«  في  جبران  خليل  يذكر 
ومصغيًا  مستمعًا  يجلس  حين  أن��ه 
يشعر  شفة،  ببنت  ينبس  ال  لحديثها 
حينها أن صوتًا يهتز في قلبه، يفصل 
ذاته عن ذاته، وتطير روحه إلى فضاء 
والجسد  حلمًا  الكون  فيرى  له،  حد  ال 
سجنًا ضيقًا. وفي أحيان أخرى تتكون 
فتستوقفك  تسمعها  محزنة  »أص��وات 
وتمأل أضلعك لوعة وتمثل لك الشقاء 

كاألشباح«.
شوبنهاور  آرث���ر  ب��وس��ع  يكن  ل��م 
وهو  الموسيقى  مفهوم  يقلب  أن  إال 
إلى  األجناس  تصنيفات  من  يخرجها 
جنس مستقل بذاته، انطلق شوبنهاور 
األلم، وجعل تعريفه  بداية من تعريف 
يتخذ أشكااًل عديدة، في أحداث جزئية 
اإلنسان باأللم  لها، فقد يشعر  ال حصر 
النفسي والجسمي نتيجة مرض ألّم به، 
شاق  لمجهود  نتيجة  باأللم  يشعر  وقد 
لديه...  عزيز  شيء  لفقدان  أو  مضٍن، 
أو  األل��م  عن  تعّبر  عندما  والموسيقى 
أيٍّ من هذه  تعبر عن  فإنها ال  المعاناة 
الحاالت الجزئية السالفة، ولكنها تعبر 
أي  فيها جميعًا،  المشترك  الشعور  عن 

عن األلم نفسه.
ومبهج،  مدغدغ  الموسيقي  اإلشباع 
مانح كل اللحظات. يحدث أحيانًا شبه 
التآم بالصمت، تنهال متتاليات الفراغ، 
تلتحم حزينة أو سعيدة، وكثيرًا ما ال 
تلتحم وترفض أن تشكل شيئا. الصمت 
الموسيقى  لتكبر  الفكرة.  لنشوء  دافع 

داخل الصمت والحرية.
...

أعجبًا  وفاغنر  نيتشه  أن  يحكى 
ببعض إعجابًا شديدًا، التقاء الموسيقي 
والشعر  المسرح  وبينهما  بالفيلسوف، 

والدراما. كانت أحالم نيتشه أن يتجسد 
هذا االكتمال في دراما موسيقية تسقط 
في  للسيمفونية،  التقليدية  البنية 
تستمتع  أن  للرغبات  تسمح  موسيقى 
كتب  األمل  هذا  وعن  نفسها.  تلقاء  من 
لك  قلت  إذا  »صدقني  رفاقه  أح��د  إل��ى 
وإسخيلوس  وغ��وت��ه  شوبنهاور  إن 
وبندار مازالوا على قيد الحياة«، وعلى 
على  مبدعًا  فاغنر  في  نيتشه  وجد  هذا 
وجد  شوبنهاور:  قدمها  التي  الصورة 
الموسيقى بما هي األداة األقدر واألبهى 
على إتقان التفاعل مع القوة الالعقلية. 
لنيتشه  يتحدث  ديونيزوس  ك��ان  لقد 
معلنًا أنه قد أفاق على موسيقى فاغنر، 

القادرة على خلق حضارة جديدة.
أما األغاني فهي ضوء القلب، عالمات 

شعرية منيرة، وكل أغنية شعلة.
...

بقي أحمد الحفناوي مخلصًا للصوت 
من حنجرة  بكمنجة  المستعار  األصلي 
أم كلثوم، فكانت تجربته تجربة طرب 
مع  حصل  العكس  كمنجة.  تجربة  ال 

أنور المنسي.
أنور  ع��ن  انشق  ال��ع��ال  عبد  عبود 
المنسي، افتتن عبود بالكمنجة أكثر من 
صياغة  يعيد  تجده  بالمغنى،  افتتانه 
األغاني بعزف منفرد، فيه من التجاوز 
لألصل ما يجعل األصل فريدًا بأصله، 

والتجاوز أصياًل بفرادته. 
ق��س��وت��ه ف��ي عزفه  ع��ب��ده داغ����ر. 
رومانسية  حزينة  وليست  شعرية، 
وحتى  ج��رش��ة،  محمد  عند  ه��ي  كما 
عصاميته  جعلته  داغر  المنسي.  أنور 
يتعامل مع القوس والكمنجة بأسلوب 
وضع فيه شخصيته في روح الكمنجة 

دا. َفَتوحَّ

فتوكي  وردة  ت��زداد   :1940
في   Puteaux بيتو  بمدينة 
وأم  ج��زائ��ري  أب  م��ن  ف��رن��س��ا، 

لبنانية. 
1951: تغني في الحي الالتيني 
كانت  وطنية  أغ��ان��ي  بباريس 
االضطراري  إبعادها  في  سببًا 
قاصدة   1958 سنة  فرنسا  عن 

بيروت.
أسطوانة  أول  تصدر   :1956
أغنية  اح���ت���وت  ب���اري���س  ف���ي 

»ياظالمني« ألم كلثوم.
الجزائر،  إلى  العودة   :1962
واع���ت���زال ال��غ��ن��اء م��ك��ره��ة ل�9 
 1972 عام  غنت  أن  إلى  سنوات 
لعيد االستقالل بطلب من هواري 
في طالقها  وكان سببًا  بومدين، 
لتكريس  القاهرة  إلى  وعودتها 
زوجها  رف��ق��ة  للغناء،  حياتها 
من  بليغ حمدي طيلة 7 سنوات 

األغاني الناجحة.
أغنية  ف��ي  ت��ت��أل��ق   :1979
سيد  كان  التي  بتحلو«  »أوقاتي 

مكاوي قد لحنها ألم كلثوم. 
مثلت وردة في عدد من األفالم 
الحامولي«  وعبده  »ألمظ  منها: 
و»حكايتي  م��أم��ون،  ع��ادل  م��ع 
أباظة،  رش��دي  مع  الزمان«  مع 
م���ع حسن  ال���ح���ب«  و»ص�����وت 
يوسف، كما قدمت مسلسل »أوراق 
و»آن  الحريري،  عمر  مع  الورد« 
األوان« من تأليف يوسف معاطي 

وإخراج أحمد صقر.
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وردة وبليغ
دلع النغمات

الراحل  التونسي  المطرب  ي��روي 
الصادق ثريا أنه في سنة 1952 استقر 
به المطاف في فرنسا، حيث سيشتغل 
بأحد النوادي. وكان في الحقيقة ملهى 
محمد  يمتلكه  األصيل  والطرب  للغناء 
ابنة  الملهى  لصاحب  وك��ان  فتوكي، 
ثريا  ال��ص��ادق  وال��ده��ا  كلف  صغيرة 
كلثوم،  أم  أغ��ان��ي  بعض  بتحفيظها 
وكانت البداية ب� »سلوا قلبي«. ورويدًا 
ينمو  الطفلة  ه��ذه  ص��وت  ب��دأ  روي���دًا 
وينضج، حّتى رسخت قدميها في الفّن 

واشتهرت بعد ذلك.
الحديث عن رحيل وردة الجزائرية، 
مهدت  كثيرة  وداع��ات  عن  حديث  هو 
غ��ن��ائ��ي��ة شجية  ل��ت��ج��رب��ة  ال��ط��ري��ق 
المستحق  مكانها  تجد  أن  استطاعت 
تفرد  يكن  ول��م  جيلها.  كوكبة  ضمن 
وردة في صوتها ذو الطبقات العريضة 
ليمر  المنغومة،  وقراراتها  وجواباتها 
لتوشيح  الملحنين  كبار  تعطش  دون 
صوتها بأجمل ألحانهم منذ قدومها إلى 
المنتج  من  بدعوة   1960 سنة  مصر 
والمخرج حلمي رفلة الذي فتح لها سماء 
السينمائية  بطوالتها  أولى  في  التألق 

»ألمظ وعبده الحامولي«. 
رغم أن إقامتها المؤقتة بالقاهرة في 

إال ثالث سنوات  يدم  لم  األول  مجيئها 
من  بحفاوة  استقبالها  فإن   ،63/60
رئيس  ال��ح��دي��دي  الحميد  عبد  ط��رف 
السنباطي،  وري��اض  حينها،  اإلذاع��ة 
لصوت  وتكريس  تأقلم  فاتحة  ك��ان 
وردة مع كبار الملحنين، حيث ستغني 
األي���ام«  »ل��ع��ب��ة  السنباطي  ل��ري��اض 
من  حبي  ض��اع  لي  تقل  »ال  وقصيدة 
دم��وع عينيا« مع  »اس���أل  ث��م  ي���دي«، 
محمد عبد الوهاب، وبعد ذلك »في يوم 

وليلة« و»بعمري كله حبيتك« مع فريد 
حبايب«  وروحك  و»روحي  األطرش، 

و»كلمة عتاب« مع محمد الموجي.

ويرى النقاد أن هذه المرحلة بقصرها 
أي ما قبل 1963 تشكل ظاهرة كلثومية 
جديدة طبعت بالغزارة والحس الطربي 
وهذا  الحقًا،  وردة  ستغنيه  مما  أكثر 
وحسها  وردة  ص��وت  تقييم  جعل  ما 
والفترات  بالملحن  رهينًا  الطربي 
نقاد  أن  ذلك  فيها،  غنت  التي  الزمنية 
صح  إن  »الكلثوميين«-  الموسيقى 
قبل  ما  وردة  بين  يفصلون   - التعبير 
وربما  الفترة.  هذه  بعد  ما  ووردة   63
في  والتحول  الثبات  هذا  وردة  أدركت 
في  حتى  بالملحن،  المقرون  صوتها 
مراحل متأخرة معبرة عن  ندمها على 
والتي سمتها  »دندنة«  األولى  أغنيتين 
طنطنة، والثانية »أنا عايزة معجزة«.

السميعة  يرى  أن  الطبيعي  من  كان 
الكلثوميون بمن فيهم النقاد، أن وردة 
الستينات،  وردة  ليست  السبعينات 
بليغ  طبعه  ال��ذي  التجديد  مع  خاصة 
فترة  طيلة  وردة  ص��وت  ف��ي  حمدي 
كان  حيث   ،1979  -  1972 زواجهما 
بليغ يجد تعطشه للتجديد والمغامرات 
اللحنية في حنجرة وردة، وهو ما لم 

كانت وردة مساحة 
للعصرنة والتجريب 

والمغامرات اللحنية 
التي لم يحققها 

بليغ في القالع 
الكلثومية.
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حين  في  الكلثومية،  القالع  له  تتسع 
كانت وردة مساحة للعصرنة والتجريب 
وج��واب��ات  ق����رارات  ب��ي��ن  المستمر، 
مستحدثة، كثيرًا ما تفردت بمراوحتها 
بين التذبذب والصعود والهبوط، فكان 
وجدل  ألحان  صانع  حينها  بمغامراته 
بين النقاد معتبرين بعض أغاني وردة 
ما  وهو  الغنائي،  الصراخ  في  واقعة 
الحناوي.  ميادة  أغاني  في  كذلك  قيل 
وهو ما لم يكن باإلمكان اإلقرار به في 
الذي سار  الوهاب  عبد  مغامرات محمد 
والشاهد  وردة،  رفقة  دربه  على  بليغ 
إعجابه  يخف  ل��م  بليغ  أن  ه��ذا  على 
باللحن الذي وضعه موسيقار األجيال 
لوردة )بعمري كله حبيتك(، في المقابل 
كان محمد عبده يبصم على تجربة بليغ 
واصفًا إياه طفاًل يلهو بأصابع رجليه 
في كنز ذهبي من األلحان، وكان لوردة 

حصة من الذهب.

نمط  تمثيل  أحسن  وردة  مثلت  وقد 
الغناء الرومانسي الطويل الذي لم يجد 
في  وج��ده  مثلما  له  أط��ول  نفسًا  بليغ 
حنجرة وردة التي نالت الحصة األوفر 
من مطوالت بليغ لعل أشهرها »العيون 
وفيها  ت���ف���ارق«،  و»ب����الش  ال��س��ود« 

يتضح األسلوب الذي كانت وردة طرفًا 
الغنائية،  الساحة  داخ��ل  تفعيله  في 
العاطفة  رومانسية  بليغ  وضع  حيث 
الحنجرة  ب��دل  وال��ق��وي��ة،  المندفعة 
ال��ح��س��اس��ة، وف��ي ذل��ك ك��ان��ت جمله 
جمهور  تساير  السريعة  الموسيقية 
الطبقة الوسطى من المجتمع المديني، 
المرحلة  تلك  في  انتقادها  من  بالرغم 
حيث لم تفهم اندفاعات بليغ في ألحانه 
سياق  في  فوضعت  وآلخرين،  لوردة 
مناقض بدعوى أنها  لم تكن لتتناسب 
مع تداعيات الحرب. ومن ناحية أخرى 
فقد  بليغ،  مع  وردة  بتجربة  ارتباطًا 
الصحف  كانت  م��ا  عكس  على  تبث، 
للفولكلور  تعتقده بكون استلهام بليغ 
الشعبي بدأ مع »أنا كل ما أقول التوبة« 
لعبد الحليم حافظ، فقد ثبت أن وردة، 
»يا  أغنية  في  كانت  بكثير،  ذلك  قبل 
في  غنتها  التي  العاللي«  في  نخلتين 
تصنع  الحمولي«  وعبده  »ألمظ  فيلم 
اتكائه  في  بليغ  أراده��ا  التي  ال��ذروة 
المصري.  الفلكلور  كنوز  على  البارع 

االبتعاد عن الطرب بأسلوبه القديم.
كان قدر وردة أن ترافق بليغ حمدي 
سبع  وليست  المطلقة،  بوهيميته  في 

سنوات بالزمن الهين بالنظر إلى غزارة 
التي  الحياة الصاخبة  اإلنتاج وطبيعة 
التداخل  بلغ  ولقد  بليغ.  بها  اتصف 
وفنه،  البوهيمية  بليغ  ح��ي��اة  بين 
المغامرة  ألحانه  ف��ي  انعكاسه  إل��ى 
ترجمتها  التي  بالصورة  والصارخة، 
وردة في هيئتها ومواويلها المدللة إلى 
حد الدلع: »العيون السود«، »تخونوه«، 
»بودعك«، »احضنوا األيام«، »لو األيام 
بتتكلم«، »اسمعوني«، »وحشتوني«... 
وهو ما خّف تحققه بعد ذلك في األغاني 
لم  كما  بليغ،  مرحلة  بعد  قدمتها  التي 
عام  جديد  م��ن  صلحهما  ف��ي  يتحقق 
طالقهما  عقب  فنية  قطيعة  بعد   1984
االكتئاب  ح��ال��ة  بسبب   ،1979 ع��ام 
الحادثة  منذ  حبيسها  بليغ  ظل  التي 
بداية  بيته  في  وقعت  التي  المأساوية 
في  جليًا  ذل��ك  ب��دا  وق��د  الثمانينات، 
اللحن األخير الذي وضعه بليغ لوردة 
في أغنية »بودعك« التي كتبها ولحنها 
وداعه  موجهًا  القسري  منفاه  في  بليغ 
ظل  ومثلما  ولمصر،  ل��وردة  المكلوم 
المبكر غنت  دائمًا معتقدًا برحيله  بليغ 
وردة: »الوداع مبقتش أخاف من الدنيا 

دي غير من الوداع«.
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الكلمة رحم األغنية

م��ضيقى

سعاد ماسي لـ»الدوحة«:

         حوار: �سعيد خطيبي

 

في  التنوع  على  تصرين   §
أنماطًا  نجد  حيث  الفني،  عملك 
الواحدة،  األغنية  في  مختلفة، 
كيف تعرفين فضاءك الموسيقي؟ 

وما  الفنية،  تنشئتي  أن  أعتقد   -
المحور  شكَّال  ع  تنوُّ من  عليه  تربيت 
الموسيقية،  تجربتي  ف��ي  األس��اس��ي 
على  ق����ادرة  غ��ي��ر  نفسي  أج���د  ح��ي��ث 
واحد.  نمط  في  تعريفها  أو  حصرها 
كوني  محظوظة  كنت  أنني  أعتقد  كما 
العاصمة،  الجزائر  في  وتربيت  ولدت 
تحديدًا،  الشعبي  ال���وادي  ب��اب  بحي 
حيث تتقاطع وتلتقي كثير من التيارات 
والقبائلي  الشعبي  من  الموسيقية، 
وصواًل إلى الروك والراب، وتتواصل 
فيما بينها. كثير من األنماط أثرت على 
ميولي، بعضها عربي وآخر غربي. كما 
أنني ولدت وكبرت وسط عائلة تستمع 
إلى الموسيقى بتعددها. بدأت أميل لهذا 
كنت  لما  المراهقة،  منذ سنوات  التنوع 
الجميلة  الفنون  جمعية  في  منخرطة 
بالجزائر العاصمة، حيث تعلمت العزف 
على القيثارة، وبدأت التأثر بموسيقى 
مثل  ك��ث��ر،  وبموسيقيين  ال��ف��ول��ك، 

األميركي كيني روجيرز.

§ من أين تنطلق أغاني سعاد 
ماسي؟

- غالبًا من فكرة، ثم كلمة، وجملة، 
أكتب  الكتابة،  من  انطلق  عبارة.  ثم 
على  وأراه��ن  األغاني  كلمات  بنفسي 
النص باعتباره رحم األغنية، ثم أشرع 
تدريجيًا،  ي��أت��ي،  ال��ذي  التلحين  ف��ي 
وتالؤمًا مع الكلمات، وأبلغ في األخير 

مرحلة التوليف. 

جيل  إلى  تنتمين  أنك  رغم   §
تبّنى موسيقى الراي في الجزائر، 

فإنك اخترت طريقًا أخرى..

أبناء  م��ن  )وك��ث��ي��ر  أن��ن��ي  أذك���ر   -
للموسيقى  استماعًا  أكثر  كنت  جيلي(، 
لالستماع  متعطشة  كنت  الغربية، 
تتوافر  وقتها  تكن  لم  الفنانين،  لجديد 

»الموس���يقى هي لغة الشعور« هكذا عرفها الفيلسوف الفرنسي إيمانويل كانط، 
وهو ما ينطبق على حالة المغنية الجزائرية س���عاد ماس���ي، التي تحاول محادثة 
نفسها، ومقاربة شعور اآلخر بمزج موسيقي، وبحث لغوي، يجعل منها واحدة من 
أهم األس���ماء الغنائية مغاربيًا، وفرنس���يًا، حيث سبق لها التتويج بلقب »فيكتوار 
دو الموزيك« )2006(، عن ألبوم »مس���ك الليل«، كما أن مبيعات ألبوماتها تبقى، 
منذ قرابة العشر سنوات، األعلى بين فئة المغنين العرب المغتربين بفرنسا، حيث 
يلقبها بعض المتتبعين ب)تريس���ي شابمان العرب(.. في هذا الحوار، تعود سعاد 

ماسي إلى بعض المحطات من تجربتها الموسيقية وإلى جديد إصداراتها..
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تكن  لم  مبتغانا،  لبلوغ  الوسائل  لدينا 
حينها )اإلنترنت( متاحة، كما هي عليها 
للحصول  أشهرًا  ننتظر  وكنا  اليوم، 

على ألبوم مغنٍّ ما. 

الفنية  ب��داي��ات��ك  ج���اءت   §
غربية،  بأنماط  لتأثرك  امتدادًا 
هل تتذكرين الشعور الذي انتابك 
على  م��رة،  ألول  ص��ع��دت،  لما 
منصة الغناء، نهاية الثمانينيات 

بالجزائر؟

- ما أزال أذكر ذلك اليوم وسيبقى 
حينها.  الخوف  امتلكني  ذاكرتي.  في 
مواجهة  في  التردد  من  كثير  انتابني 
الجمهور، لم يكن األمر سهاًل، انتظرت 
الحرج  مشاعر  من  أتخلص  كي  وقتًا 

والتخوف.

الغناء  ب���دأت  أن���ك  رغ���م   §
نهاية الثمانينيات،لكنك انتظرت 
أن  قبل  س��ن��وات،  عشر  حوالي 
بشكل  الجمهور  عليك  يتعرف 

واسع..

- صحيح. يمكن القول إن أول نجاح 
لي، وأول أغنية قربتني من الجمهور، 
تأخرت إلى غاية عام 1998، لما غنيت 
الفيلم  في  باإلنجليزية،   »My love«
جاءت  ث��م   .»Made in« ال��ج��زائ��ري 
الشهيرة  األغنية  في  مشاركتي  بعدها 
 ،)l’Algérie mon amour«)1999«
مثل  وقتها،  الفنانين  أهم  جمعت  التي 
لمين،  محمد  ال��ش��اب  خ��ال��د،  ال��ش��اب 

الصافي بوتلة وغيرهم.

فرنسا  إلى  انتقالك  َل  َشكَّ  §
نقلتك  التي  الطفرة   1999 عام 

إلى االحترافية.

عام  باريس  إلى  ذهبت  صحيح.   -
1999 للمشاركة في حفل بعنوان »نساء 
أخفي  وال  سوفاج،  بكباريه  الجزائر« 
كنت  وقتها،  محبطة  كنت  أنني  حقيقة 
أقول في نفسي إنها الحفلة األخيرة في 
حياتي، فقد كنت أعيش وضعًا صعبًا، 
الذي  المحبط  العام  الوضع  عن  ناتجًا 

تقدير  الجزائر، من سوء  به  تمر  كانت 
للفنان، الذي كان يعاني األمرين. لكن، 
أنتظره،  أكن  لم  مفاجئ،  دكليك  وقع 
الفني  المدير  نفسه  الحفل  حضر  حيث 
الفرنسية  الموسيقي  اإلنتاج  لشركة 
واقترح  غوتيه،  نيكوال  »اينيفرسال« 
علّي توقيع عقد وإصدار أول ألبوم لي 
في فرنسا، الذي جاء بعنوان »الراوي« 

.)2001(

أغاني  غالبية  أن  رغ���م   §
بالعربية،  جاءت  األول  األلبوم 
الجمهور  لدى  إقبااًل  أنها القت  إال 
نظرنا  إذا  خصوصًا  الفرنسي، 
إلى الجولة الفنية الواسعة، التي 
إلى  قادتك  والتي  اإلصدار،  تلت 

عدد كبير من المدن الفرنسية.

أقرب ما  الجمهور يكون  أن  أعتقد   -
يكون إلى األغاني الصادقة، الحقيقية، 
بغض النظر عن لغة كلماتها. باعتقادي 
وتبادل  تواصل  لحظة  هي  األغنية  أن 
مع الجمهور، وهو ما أركز عليه كثيرًا 
أناسًا  أص���ادف  أح��ي��ان��ًا  عملي.  ف��ي 
يخبرونني أن أغاني ألبوماتي ترافقهم 
أوق��ات  ف��ي  أو  الخلوة،  لحظات  ف��ي 

النقاهة من المرض.

§ تقولين في أغنية »الراوي«: 
ما  حكاية«،  قلبه  في  واحد  »كل 

هي حكايتك؟

- لي حكايات وليست حكاية واحدة، 
وهي حالة اآلخرين كذلك. وأفضل أن 
تحمل  أغنية  فكل  أغانّي،  في  أحكيها 
جزءًا من تجربة شخصية أو إنسانية. 

وواقعها  ال��م��رأة  ق��ض��اي��ا   §
ال��ع��رب��ي ال��ص��ع��ب ح��اض��رة في 
عنها  تتحدثين  أنك  كما  أغانيك. 
الصحافية.  حواراتك  في  كثيرًا 
مناضلة  نفسك  تعتبرين  ه��ل 

نسوية؟

امرأة  كوني  المرأة،  بواقع  أهتم   -
قبل كل شيء. وقد عانيت مثل كثيرات 
من جيلي من تداعيات سنوات اإلرهاب 

التسعينيات،  أع����وام  ال��ج��زائ��ر  ف��ي 
والمرأة العربية تجد نفسها في مواجهة 
عدد كبير من الطابوهات. لكنني لست 
هنالك  نسوية،  مناضلة  نفسي  أعتبر 
نفسه  بالعمل  يقمن  أخ��ري��ات  ن��س��اء 

أفضل مني. 

الربيع  أن  تعتقدين  ه��ل   §
مجال  في  العربي سيحمل جديدًا 

حريات المرأة؟

لكنني  ج��دي��دًا،  يحمل  أن  أتمنى   -
لست متأكدة. بعد التحول الديموقراطي 
إلى  اليوم  أنظر  تونس،  عرفته  الذي 
تبلغ  أن  وأرجو  الحذر،  بعين  الوضع 
الغناء  ف��ي  أف��ك��ر  حريتها.  الشعوب 
لشباب الربيع العربي، تحية له، ولما 
أزال  ما  ذك��رت،  كما  لكنني،  به،  قام 
عنه  ستسفر  ما  انتظار  في  مترددة، 

األيام واألسابيع القادمة.

حورية«  »ي���ا  أل��ب��وم  ف��ي   §
النجم  م��ع��ك  غ��ن��ى   ،)2010(
الفرنسي فرنسيس كابرال، ألول 
كيف  العربية.  وباللغة  م��رة، 

جاءت فكرة التعاون بينكما؟

- جاءت بشكل عفوي. اقترحت على 
كابرال الغناء معًا، وبدا جّد متحمس لما 
عرف أن بعض كلمات األغنية سيكون 
دفترًا  يحمل  ك��ان  العربية.  باللغة 
صغيرًا، في استوديو التسجيل، دّون 
الكلمات بالعربية، وحفظها وبدا  عليه 

جّد سعيد بالغناء بالعربية.

على  حاليًا  تشتغلين  أنت   §
ألبوم جديد؟

- نعم، ألبوم وجولة فنية، تتمحور 
من  قطبًا  باعتبارها  قرطبة،  ح��ول 
األقطاب المضيئة من الوجود اإلسالمي 
لمخاطبة  عينة  أردت��ه��ا  أوروب���ا.  ف��ي 
إن  إجمااًل،  واألوروبيين  الفرنسيين، 
العرب والمسلمين في أوروبا لهم ماض 
وفضل، ومن المهم عدم حصرهم ضمن 
دائرة كليشيهات وأفكار يمينية مسبقة 

جد ضيقة.
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»التفاحة  السابقين  معرضيه  بعد 
فرح  ن��ي��ران  و»ع���اش���وراء:  الكبيرة« 
وموسيقى«، قدم الفوتوغرافي المغربي 
برواق  مؤخرًا  التلسغاني،  الدين  نور 
فاتح  بين  الممتدة  الفترة  في  »المزار« 
تجربة   ،2012 منه/  و15  مايو/أيار 
فوتوغرافية جديدة، اختار لها عنوان: 

»مراكش«.

المسكونة  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  ف���ي 
استعادة  تروم  بصرية،  بنوستالجيا 
ما هو آيل للزوال داخل المدينة العتيقة 
ومالبس  وأفضية  وأجساد  وجوه  من 
وعادات وتقاليد ووسائل نقل... يلتقط 
بعين  ص��وره  التلسغاني  الدين  ن��ور 
يسجل،  كي  الذكرى،  وشجن  الحنين 
كل  سونتاغ،  س��وزان  لمقولة  طبقًا 
لحظة من لحظات الماضي هي »بالغة 
مؤثرة وحيوية تجعل الصورة في كل 

مرة شاهدًا على التاريخ«.

مشتركة،  بالغة  أيضاًً،  أنها،   كما 
يمكن ألي مشاهد اتخاذها نموذجًا ذاتيًا 
شخصّيًا  تذكارًا  أو  للحقيقة،  مصّغرًا 
عن الحياة اليومية كما كانت، من خالل 
بوصفه  المقدم  التصويري  الّسجل 
االندثار  قصة  تسرد  ص��ور  مجموعة 
المنتقاة من ماضي المدينة العتيقة في 

مراكش.

ول��ت��ح��ق��ي��ق ط���م���وح ال���ص���ورة 
بلغة  تتحدث  أن  ف��ي  الفتوغرافية 
التلسغاني  يكترث  ال  كذلك،  الحاضر 
بقدر  للصورة،  المسجلة  بالتفاصيل 
ما يحفل بداللة الشكل المّصور، وهكذا 
محض  جمالي  هو  مما  عدسته  تنتقل 
إلى ما هو بحثي خالص، أي من هواية 
»االقتناص« إلى حرفة »القصدية«. وإن 
في  يحضر  »األكليشيه«  من  قسط  كان 
بغرض  ليس  فهو  »مراكش«،  معرض 
للمدينة  »إكزوتيكية«  رؤي���ة  تقديم 
النادر ودق  وإنما السترجاع  الحمراء، 
ناقوس الخطر بصدد تعرضه لالنمساخ 
والفوات. كما لو أن الفنان اكتشف بغتة 
وَودَّ  بأكملها،  منسية  مدينة  بداخله 
بّنهزة اآللة أن يحفظ شيئًا من التحوالت 

 اأني�ض الرافعي - مراك�س

نور الدين التلسغاني 

مدينة في الحقل األعمى

ت�ضكيل
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الزمن،  عليها  مر  أن  بعد  طالتها  التي 
وداسها بأقدامه الثقيلة والقاسية.

التلسغاني  الدين  ن��ور  اعتمد  وق��د 
إذا  »ال��ن��ق��دي«  ال��ت��ص��ور  ه��ذا  لترجمة 
قوامها  إخراجية  رؤي��ة  القول،  أمكن 
أتاح  مما  أعلى،  من  الرأسية  النظرة 
إمكانية تحقيق جمالية احتواء عناصر 
الصورة، وتحاشي االفتالذات المخّلة، 
وراء  العناصر  وت���واري  تغطية  أو 

بعضها البعض.

ومرجعًا  ج���ذرًا   تجد  رؤي��ة  وه��ي 
وفي  الفنان،  طفولة  في  لها  الواعيًا 
ذاكرته القصية التي اختزنت ولع قاطني 
الدور األصيلة والرياضات القديمة في 
المراقبة والتلصص على الغدّو والرواح 
ومن  والشرفات،  السطوح  أعلى  من 

خلل الكوى والمشربيات.

كما انتهج من الناحية التقنية مبدَأي 
الحركة  بين  و»المفارقة«،  »المحو» 
والثبات من جهة وبين العتمة الطاغية 
والنور الوهاج من جهة أخرى، بغرض 
وتركيز  المصور،  الموضوع  تبئير 
التركيز  هذا  تدعيم  مع  عليه،  الحدقة 

بمعطيات هندسية و جيومترية عمدية 
أحادية ومتوازية،  على شكل خطوط 
أو عالمات مخصصة لممرات الراجلين، 

أوتعاكسات في االتجاهات. 

عبر  التلسغاني  ال��دي��ن  ن��ور  ي��ود 
هذين المبدأين أن يبوح لنا بأن  الصور 
دائمًا،  مرئية  غير  األم��ر  حقيقة  ف��ي 
وليست هي ما يرى فعاًل، وبأن  الدال 
االنتباه  إل��ى  يحتاج  ال��ف��وت��وغ��راف��ي 
واالنفعال واالستكشاف لتظهير مكونات 
الصورة وعناصرها وموتيفاتها. وبأن 
كي  التأويل  فعالية  إلى  تحتاج  العين 
غير  مجهول،  هو  عما  الغاللة  تميط 
مدرك، ومخبأ بعناية فائقة بين البؤبؤ 
نراه  ما  التلسغاني،  فحسب  والهدف. 
على  يظل  الصور  علينا  تقبض  حين 
الدوام هاربًا ومنفلتًا. مضّلاًل ومخاتاًل. 
ما نراه ليس هو الحقيقة أبدًا، هو على 

األرجح الحقيقة تقريبًا.

إن الشخوص واألشياء واألمكنة في 
تختبئ  »مراكش«  معرض  فوتوغرافيا 
داخل »الحقل األعمى«. حياتها ونسغها 
السجن  ه��ذا  داخ��ل  يقعان  الحقيقيان 

الرمزي المؤطر، وفي قلبه تأخذ أبعادًا 
مصغرًا  متحفًا  تصير  أخرى.  ودالالت 
صوب  وال��س��ائ��ر  الهامشي  لصيانة 
إلى  تاقت  العين  أن  حدث  وإذا  البدد. 
إخراجها من هذا السجن، فإنها سرعان 

ما تموت.

التلسغاني تقترب  لعل فوتوغرافيا 
بداخلها  توجد  ال  الهايكو،  قصائد  من 
الذاتي  الدفق  أو  للغزارة  إمكانية  أدنى 
أو التوسيع البالغي. ثمة فقط حذف، 
كثافة،  تركيز،  فصل،  ف��راغ،  تلميح، 
ومضات،  ب���روق،  للمعنى،  تعليق 
تتأخر  ال  صمت  و»حالة  عابر،  جمال 
)إيف  منبعًا«  نفسها  عن  اإلع��الن  في 

بونفوا(.

استطاع الفنان نور الدين التلسغاني 
من خالل هذا المعرض الجديد أن يفتح 
أنسنة  على  ال��ف��وت��وغ��راف��ي  المعنى 
الزمن،  تصاريف  تخلفه  الذي  الخراب 
وب��ذل��ك ت��ج��اوز م��رح��ل��ة »االف��ت��ت��ان« 
متوحشة  كوسموبوليتانية  بمدينة 
م��ث��ل ن��ي��وي��ورك، وت��خ��ط��ى األب��ع��اد 
توثيق  يفرضها  التي  »التسجيلية« 

طقس إثنولوجي مثل »عاشوراء«.
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الداللة والقيمة 
عقول  في  بصماتها  تضع  مدينة  أية 
مزيج  بسبب  وزواره��ا  سكانها  وقلوب 
والروائح  والفراغات  األماكن  من  فريد 
واأللوان. وعندما نتأمل المدن التاريخية 
كلوحات  لنا  تتراءى  العربي  عالمنا  في 
من  تمتد  اللونية  القيم  متعددة  مبنية 

بغداد ودمشق إلى فاس ومراكش.
قيمة  يعطي  م��رئ��ي  ك��ي��ان  األل����وان 
فكما  ال تضاهى،  بصرية ومتعة جمالية 
تتبدى  الطبيعة  م��الم��ح  ك��ل  ف��ي  ن��رى 
األلوان داللة على قمة التوافق والتناسق 
كبرى  إنسانية  قيمة  ولأللوان  والتناغم. 

لإلنسان  النفسي  األداء  على  تؤثر  ألنها 
فبجانب أن لكل لون داللة وتأثيرًا مباشرًا 
النفسية  وحالته  اإلنسان  مشاعر  على 
على  محفز  عامل  أيضًا  فهي  وسلوكه، 
قيمة  تشكل  فاأللوان  واإلب���داع.  اإلنتاج 
نعيش  فنحن  اإلنسان،  حياة  في  كبرى 
س��واء  أل��وان��ه��ا،  تتغير  س��ي��اق��ات  ف��ي 
بصورة  صناعية،  أم  كانت  طبيعية 
األولى  اللحظة  ومنذ  ديناميكية،  شديدة 
أبهرته  األرض  على  اإلن��س��ان  ل��وج��ود 
األلوان، وحرص على استخدامها ونقلها 
إلى كهوفه ومالبسه وزينته ومصنوعاته 

وجدران مسكنه. 

حيوية المدينة 
التنوع اللوني في المدينة هو مطلب 
القيم  من  المزيد  وإث��راء  إلضفاء  حيوي 
ومصادر  عليها،  والتشكيلية  البصرية 
األلوان تتعدد ما بين ألوان المباني وأزياء 
ووسائل  األس���واق  وبضائع  السكان 
أشجار  من  الطبيعية  والعناصر  الحركة 
ونباتات، كما أن األضواء الملونة أيضًا 
كما  والبهجة،  الحيوية  للمدينة  تعطي 
حدث في منتصف القرن العشرين عندما 
فنتوري  روبرت  والمعماري  الناقد  انتبه 
إلى رقصات األضواء الملونة في الشارع 
بوالية  فيغاس  الس  لمدينة  الرئيسي 
التي  األض���واء  تلك  األميركية.  نيفادا 
تعطي للمدينة تفردًا وحالة بصرية غير 
فنتوري  كتب  بتجربته  وتأثرًا  مسبوقة. 
كتابه الشهير »التعلم من الس فيغاس«، 
والذي نشر ألول مرة عام 1972، وأحدث 
نقلة نوعية في فهم حيوية المدن وأسباب 
إلى  الكتاب  دعانا  فقد  بها.  الناس  تعلق 
التعلم من حيوية مدينة كان نقاد العمارة 
ابتعدت عن  والعمران ينفرون منها ألنها 

نقاء وتجريد حركة الحداثة.
المدينة العربية المعاصرة، وخاصة 
في حالة الخليج العربي، أصبحت مدينة 
أحادية اللون يغلب عليها رماديات عمارة 
الخرسانية،  واألسطح  والزجاج  الحديد 

 علي عبد الرءوف - جامعة قطر

مدن اإلنسان

عمارة

األلوان وضرورات الحياة

الدوحة المعاصرة رماديات الزجاج والحديد
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ملحة  وفكرة  ع��ام  توجه  بسبب  وذل��ك 
العالمية  المدينة  أن  األساسية  ركيزتها 
العمراني لكل  الحلم  المتعولمة، وهو  أو 
مدن الخليج، هي مدينة األبراج الشاهقة 
ومسطحات الزجاج الرمادية أو باألحرى 

مدينة ناطحات السحاب.
ملونة  مدن  إلى  بحاجة  أننا  والواقع 
إيجابيًا  وتؤثر  وزواره��ا،  سكانها  تلهم 
على عواطفهم ومزاجهم النفسي بداًل من 
نعيد  أن  أيضًا  علينا  الواحد.  اللون  مدن 
التفكير في معنى المدينة العالمية، وهل 
هي مدينة األبراج أم أنها مؤخرًا تجاوزت 

تصبح  أن  إل��ى  الشكلية  ال��ص��ورة  ه��ذه 
مدينة المعرفة واإلبداع واالبتكار؟.

نهاية  في  الجديدة  العالمية  المدينة 
والعشرين  الواحد  القرن  من  األول  العقد 
هي المدينة المرحبة باإلنسان والمستقبلة 
للطاقات  والمحفزة  الثقافية  للتعددية 
البشرية. وإلى جانب أن لأللوان تأثيراتها 
النفسية اإليجابية فإن بعض األلوان لها 
أن  ويمكن  وروحانية،  مقدسة  دالالت 
في  وخاصة  المدينة  من  أج��زاء  تحول 
إلى  المفتوحة  العامة  فراغاتها  نطاق 
الروحاني  والسكون  للتأمل  ف��راغ��ات 

المدينة  ميكانيكية  ضغوط  مع  يتوازن 
المعاصرة وسيطرة اآللة والسيارة.

المدينة  تحتوي  أن  مطلوب  إذن، 
على طبقات لونية مختلفة تعبر عن قيم 
وتصورات، وتمهد ألحاسيس وانفعاالت 
طابعًا  للمدينة  تعطي  ومتباينة  مختلفة 
في  ال��دائ��م  لمكانها  وت��ؤس��س  خ��اص��ًا، 
المعماريون  وزواره���ا.  سكانها  ذاك��رة 
والمصممون العمرانيون غالبًا ما يتملكهم 
الواضح  االستخدام  في  والتردد  الخوف 
تصميماتهم،  ف��ي  ل��ألل��وان  وال��ج��ريء 
النقدية  ال��ح��رك��ة  ف��ش��ل  م��ع  وخ��اص��ة 
والتصميم  العمارة  وأدبيات  المعمارية 
العمراني في توعية الرأي العام ومتخذي 
القرار ألهمية  استخدام األلوان وخاصة 
العامة ومكونات  والفراغات  المباني  في 

المدينة وأنشطتها العمرانية المختلفة.

إن المعماري والمصمم المحب لأللوان 
الصورة  تطوير  في  ب��دوره��ا  والمؤمن 
محل  يصبح  ما  غالبًا  للمدينة  الذهنية 
نقدية  قسوة  إلى  ويتعرض  وقلق،  شك 
ترتكز على أكذوبة أن األلوان تضر بنقاء 
الفراغية.  التجريدية  العمارة وتكويناتها 
الطابع التجريدي الذي اتسمت به األعمال 
التوجه  نتاج  هو  والعمرانية  المعمارية 
نحو الحداثة في إبداعها، ولكننا نتناسى 
أن هذا التجريد وإسقاط قيمة األلوان في 
العمارة إلى جانب إسقاط قيمة وشخصية 
اإلنسان والمكان، كلها كانت أسبابًا أدت 
إلى موت الحداثة كحركة فكرية ومعمارية 
في نهايات منتصف القرن الماضي، وهو 
المعماري  الناقد  استخدمه  الذي  التعبير 
يجب  العمارة  أن  جينكز.  تشارلز  الكبير 
تجارب  ب��األح��رى  أو  ل��وح��ات  تبدع  أن 
لونية ثالثية ورباعية األبعاد  تتوافر لها 
معايير جمالية تنفرد بها عن باقي الفنون 

ومجاالت اإلبداع األخرى. 
»ال تلوين للعمارة في أغلب تاريخها 
التي  للمادة  الطبيعي  اللون  تأخذ  وهي 
تبني بها فالحجارة وهي أقدم مواد البناء 
المعمارية قطعها اإلنسان األول من الجبل 
جيرية  بيضاء  ببلوكات  بيته  بها  وبني 
أو رملية أو رمادية. واحدة فوق األخرى 

على شكل حائط أو عمود دون تلوين«.

األلوان النوبية كرم وتعاويذ
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ل�  العمارة  في  األل��وان  ص)كرنفال 
»األستاذ الدكتور علي رأفت«(.

سبيل  على  السابقة  الفقرة  تأمل 
المثال، وهي تعكس التخوف الواضح من 
ربط العمارة باأللوان واالستناد في ذلك 
الحقب  العمارة وخاصة في  تاريخ  على 
األولى، ولكن هذا الطرح المتحفظ يسقط 
اإلحساس  في  وأهميتها  اللونية  القيم 
يسقط  كما  للعمارة  والتشكيلي  الفراغي 
الجديدة  المواد  في  المذهلة  التطورات 
مستوى  على  وحتى  المتعددة.  وألوانها 
القراءة التاريخية، فقد استخدمت األلوان 
في العمارة منذ فجر الحضارات القديمة، 
وبصورة أساسية في فراغاتها الداخلية، 
يظهر  كما  واألسقف  الجدران  في  خاصة 
جليًا في المعابد الفرعونية التي تحولت 
تجسد  مرسومة  ل��وح��ات  إل��ى  جدرانها 
واالحتفاالت وطقوس  والتقاليد  العادات 
اللونية  المعالجات  تبلورت  كما  النصر. 
الستخدام  نتيجة  اإلغريقية  العمارة  في 
اللونية  بدرجاتهما  والرخام  الجرانيت 
كان  القوطية،  العمارة  وفي  المتعددة، 
لشفافية  بداية  الملون  الزجاج  استخدام 
معمارية ذات تأثير جوهري على فراغاتها 
الداخلية وعلى التشكيل الكلي الخارجي، 
وبالمثل لعب الرخام الملون دورًا متميزًا 
البالد  في  العمارة  دواخ��ل وخ��وارج  في 
في  األل��وان  استخدمت  كما  اإلسالمية، 
الجزيرة  قرى شبه  في  الشعبية  العمارة 
وجنوب  ووسط  مصر  وصعيد  العربية 

أفريقيا، والتي تعتبر التلوين من طقوس 
البناء الهامة.

في  قدرتها  أيضًا  األل��وان  مزايا  من 
الثقافية،  والتعددية  التنوع  عن  التعبير 
وخاصة في عالمنا المعاصر، وهو عالم 
صغير متواصل عبر الفضاءات الرقمية، 
ولكنه شديد التعقيد. ومن ثم فإن التعبير 
ككل  المدينة  مقياس  في  التنوع  هذا  عن 
والعاطفية،  البصرية  المتعة  يحقق 
المدينة  لتلك  يستبدل  ال  مكانًا  وينحت 
ويختبرها،  يزورها،  من  كل  ذاك��رة  في 
ومبانيها  ش��وارع��ه��ا  خ���الل  وي��ع��ي��ش 

وميادينها العامة.
به  يقصد  ق��د  المدينة  ت��ل��ون  إذن، 
ولكنه  أنشطتها،  وتعدد  حيويتها  مجازًا 
من  للكلمة  الحرفية  الداللة  أيضًا  يعني 

عماراتها  خالل  من  المدينة،  قدرة  حيث 
الزائر  تجربة  إث���راء  على  وعمرانها، 
من  بمجموعة  وال��م��ق��ي��م  والمستعمل 
التركيب  يصوغها  التي  الفنية  اللوحات 

العمراني والمعماري للمدينة.

هذا  في  أطرحها  التي  المناقشة  إن 
المقال هي مناقشة واجبة ومشروعة في 
عالمنا العربي لسبب بسيط وهو أن المدن 
الملونة في تاريخ هذا العالم هي حقيقة 
قيمتها  المدن  لتلك  أن يكون  ساهمت في 

المتميزة في تاريخ المدن والعمران.
العربية واإلسالمية  المجتمعات  مدن 
وإمكاناتها  ال��م��ادة  قيمة  بفهم  تميزت 
اللونية. فاأللوان هي مكون جوهري في 
الكثير من مواد البناء وخاصة الطبيعية 
م��ث��ل األخ���ش���اب وال���رخ���ام واألح��ج��ار 
وغيرها. وقد تمكنت تلك المجتمعات في 
األلوان  توظيف  من  وعمرانها  عمارتها 
في دواخل المباني وفراغاتها الوظيفية، 
ول��ك��ن األك��ث��ر أه��م��ي��ة ف��ي ال��واج��ه��ات 
والتشكيالت الخارجية والزخارف، ولعل 
تاريخية  مدن  وأزق��ة  ش��وارع  في  السير 
سيدي  أو  بالمغرب  ف��اس  مثل  عربية 
بوسعيد في تونس أو دمشق العتيقة في 
عمارة  في  القدرات  تلك  يعكس  سورية 
في  الحال  وكذلك  العربية.  المجتمعات 
كمدينة  اإلسالمية  المجتمعات  مدن  حالة 
أصفهان في إيران أو سمرقند أو بخارى 

أو طاجاكستان.

ألوان وارسو شخصية بولندا

ليما  مجتمع األلوان والثقافات
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مصادر األلوان
الشحنات  توّلد  التي  المصادر  تتعدد 
اللونية في المدينة بين الطبيعي وما هو 
الطبيعية  المصادر  اإلنسان.  صنع  من 
ويقصد بها المقومات الطبيعية الموجودة 
في النطاق الجغرافي للمدينة كالبساتين 
واألشجار  والحدائق  الخضراء  والحقول 
تنسيق  في  تدخل جميعها  التي  والنخيل 
وتضيف  والمعمارية  العمرانية  المواقع 
المختلفة،  ب��درج��ات��ه  األخ��ض��ر،  ال��ل��ون 
وال���ورود  ال��زه��ور  أل���وان  م��ع  متمازجًا 
واقع  فإن  هنا  ومن  والشتوية.  الصيفية 
ال  الخضراء  المدينة  أن  إلى  يشير  األمر 
يمكن أن تكون أحادية اللون لكنها مدينة 
اللون  من  الدرجات  فيها عشرات  تتمازج 
من  كاملة  باقة  م��ع  واألص��ف��ر  األخ��ض��ر 

ألوان الزهور.

المدينة  في  المائية  المسطحات  تمثل 
وغيرها  وخلجان  وبحيرات  أنهار  من 
محملة  وديناميكية  قوية  فرشاة  ضربة 
يضفي  مما  التركوازي  األزرق  باللون 
طابعًا خاصًا على المدن المحظوظة بهذه 
الخليج  مدن  حالة  مثل  الطبيعية  الكنوز 
العربي،  الخليج  على  المباشر  وإطاللها 
أو مدن مثل بيروت واإلسكندرية وأغادير 
وطرابلس الغرب، وهي المدن التي تتمتع 
األبيض  البحر  على  مباشرة  بإطاللة 
المتوسط. هناك أيضًا التكوينات الجبلية 

بقمم  تحتضنها  أو  المدينة  تتخلل  التي 
الحمرة  من  ألوانها  في  تتدرج  أسطورية 
إلى  وس��وداء  بنية  ع��روق  إل��ى  الداكنة 
بقع متناثرة من األصفر والبرتقالي، ثم 
الشتاء  فصل  في  الدراما وخاصة  تنتهي 
تتمتع  كما  البيضاء  الثلجية  بالعمامات 
عيون الناظرين إلى أعالي مدينة طهران 
أو سانت  بالمغرب  أو مراكش  إيران  في 
الكامل  اإلدراك  ومع  مصر.  في  كاترين 
بأن كل المصادر الطبيعية هي منحة من 
اهلل سبحانه وتعالى لمدينة ما أو إلقليم 
ما، ولكننا كمعماريين وعمرانيين مازلنا 
المساهمة  في  كبرى  مسؤولية  نتحمل 
والبصرية  اللونية  التجربة  إث��راء  في 

والنفسية للمدينة وفراغاتها.

المصادر  تحديد  أهمية  تأتي  هنا  من 
المعماري  التصميمي  الفعل  في  اللونية 
تتحول  حين  العمارة  وهي:  والعمراني 
مجاالت  إل��ى  والمستويات  المسطحات 

أو  بالطالء  أو  بالمادة  اللوني  للتعبير 
أو  المكتوب  الملون  الزخرفي  بالعمل 
المرسوم. هنا تتحول الجدران الخارجية 
مبهجة  لرسائل  م��ص��در  إل��ى  للمباني 
العام  الفراغ  أيضًا،  معرفية  قيمة  وبها 
أيضًا  قادرة  الحركة  وممرات  والشوارع 
على المساهمة في الثراء اللوني للمدينة 
بصداقتها للمشاة وللسكان وسماحها لهم 
هويات  عن  المعبرة  بأزيائهم  بالتواجد 
تلقى  ثقافية  إنسانية  وتعددية  مختلفة 
بألوان  وك��ذل��ك  والتسامح،  االح��ت��رام 
وتنسيقها  وإضاءتها  ال��ش��وارع،  أث��اث 
النباتي والتشكيلي، الالفتات والعالمات 
إذا  إيجابية  تكون  واإلرشادية  التجارية 
راقية  تصميمية  دالئ��ل  خ��الل  من  تمت 
تحترم العيون واألذواق والبيئة المحيطة 
وفوق كل هذا تحترم الرقي اإلنساني، ثم 
أخيرًا األعمال الفنية والنحتية التي عندما 

تقترن بالفراغات العامة والحدائقية.
مهمة  تعريف  إعادة  إذن بصدد  نحن 
المعماري، وأيضًا إعادة صياغة مناهج 

التصميم في العالم العربي.
ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ال��م��ه��ن��ي ف��إن 
وهم  مطالبون  والعمرانيين  المعماريين 
والبنائي  التصميمي  فعلهم  يمارسون 
لما  الجيد  ب��اإلدراك  العربي  العالم  في 
يمكن أن تحدثه األلوان من نقلة نوعية 
التي  الفراغية  والتجربة  الصياغة  في 
اإلبداعية  محاوالتهم  خ��الل  من  تنتج 
التصميمية. وعلى المستوى األكاديمي، 
فاألكاديميون في مدارس العمارة العربية 
مطالبون بتحول نوعي يحفز فيه طالب 
العمارة والعمران على إدراك أن األلوان 
والتعبير  لإلظهار  وسيلة  فقط  ليست 
باستخدام  أو  اليدوي  سواء  المعماري، 
ولكنها  المتخصصة،  الكمبيوتر  برامج 
يجب  بصرية  وقيمة  تصميمية  حقيقة 
أن تراعى، وتدرس، وتوظف في العمل 

التصميمي والبنائي.
بداية  هذه  دعوتي  تكون  أن  أتمنى 
ودور  مفهوم  وي��ط��ور  يناقش  ل��ح��وار 
المدينة  وع��م��ران  ع��م��ارة  ف��ي  األل���وان 
المستويين:  على  المعاصرة  العربية 
على  المهنية  والممارسة  األكاديمي، 

السواء.

حينما تتحول 
العمارة إلى مجاالت 

للتعبير اللوني، 
نكون بصدد إعادة 

تعريف لمهمة 
المعماري

بيت في مراكش زواج األالوان بالطبيعة
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عل�م

د. اأحمد م�سطفى العتيق - م�شر

التنوُّع الحيوي المبدع

من المع���روف علميًا أن األرض هي 
كوكب ذو حج���م معي���ن، وأن قاراتها 
وبحاره���ا منظومة مح���ددة، وأن كل 
الحي���اة القائمة عليها مبنية على نظام 
ش���فري لحامض نووي واحد، وهو ما 
يؤدي إلى القول إن في الكون منظومة 
واس���عة من الكواكب الحامل���ة للحياة 
من أحجام أخرى وبجغرافيات أخرى، 

وربما بأنظمة ش���فرية أخ���رى أيضًا، 
وكل مجموع���ة مؤتلف���ة منه���ا تح���دد 
مس���توًى معينًا م���ن التن���وع الحيوي 
الطبيعي. وتش���ير مجموعات متعددة 
م���ن الش���واهد، بم���ا في ذل���ك المعدل 
التاريخ���ي الذي تطورت عن���ده أنواع 
جديدة وتفرعت من أسالف مشتركين، 
تش���ير إلى أن األرض ق���د وصلت، أو 
اقتربت من س���عتها القصوى. ولكن ما 
هي هذه الس���عة على وجه التحديد؟ ال 
أحد لديه أدنى فك���رة، فهي واحدة من 
مشكالت العلم الكبرى كما يقول وليام 
ويب العالم والمكتشف الطبيعي الكبير 
ع���ن الغابة المطرية )كانوبي( »س���نة 
1917«. وتبقى مع ذلك قارة أخرى من 
الحياة لم تكتش���ف بعد، ال على سطح 
األرض، ب���ل تحت س���طحها بمئة إلى 
مئتي قدم. وقد كش���فت العقود الالحقة 
ع���ن ق���ارة ثانية غي���ر مكتش���فة على 
مس���افة 1000 متر أو أكثر من س���طح 
المحيط���ات، ف���ي قاع البح���ر العميق. 
هذا العالم الشاس���ع، الممتد لمس���احة 
مقداره���ا 300 ملي���ون كيلومتر مربع 
يمثل -باإلضافة إلى االستثناء المحتمل 
المتعلق بوديان قارة القطب الجنوبي 

)انتاركتي���كا( - الموطن الطبيعي األقل 
إي���واء للكائن���ات الحية على س���طح 
األرض، فهو شديد البرودة، ومنسحق 
تح���ت وطأة الضغط الواق���ع عليه من 
أعم���دة المياه الت���ي تعلوه، وش���ديد 
الظلمة باستثناء بقع نادرة من الضوء 
تنبع���ث من بعض الكائن���ات الوضاءة 
العاب���رة. وقد ظ���ن بيولوجي���و القرن 
التاس���ع عش���ر أن البحر العميق خاِل 
من الحياة. وثبت خطأ رأيهم من خالل 
عمليات رفع الوصل من قاع البحر التي 
قامت بها بعثة »تش���النجر« في الفترة 
م���ن ع���ام 1872 حت���ى 1876، والتي 
كش���فت عيناته���ا المأخ���وذة من وحل 
القاع منظومة واس���عة م���ن الكائنات 
لم تكن معروف���ة إلى ذلك الوقت. على 
ذلك النحو تم اكتشاف »القاعي�ات« أو 
مجتم���ع الكائن�ات النباتية والحيوانية 
التي تعي���ش فوق ق���اع المحيطات أو 
بالقرب منه. وفي الستينيات من القرن 
العشرين تم إحراز تقدم كبير من خالل 
إدخال »مزلجة األعماق« التي تكش���ط 
الطبقة العليا لس���طح القاع بش���بكات 
دقيقة العي���ون وتحتجز الراس���ب من 
خالل فتحات صمامية مغلقة من الداخل 
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تح���ول دون تس���رب، وفق���د الكائنات 
األدق. وكش���فت العين���ات الجديدة عن 
تن���وع للحياة الحيواني���ة يصل لدرجة 
تف���وق أكث���ر تخي���الت البيولوجيي���ن 
ج���رأة. ومن خالل ه���ذه المجموعات، 
وم���ن خ���الل الص���ور الفوتوغرافي���ة 
وعين���ات منتق���اة أكث���ر حداث���ة تبين 
أن »القاعي���ات« تحتوي على أس���راب 
من الدي���دان »متعددة الهل���ب«، وعلى 
البراس���يدية، والرخويات،  القشريات 
وحيوان���ات أخ���رى ال نجده���ا في أي 
مكان آخر على سطح األرض. والعديد 
من الحيوان���ات والالفقاري���ة صغيرة 
الحجم جدًا، وتبق���ى حية عند معدالت 
إيضي���ة منخفضة، ول���دورات حياة قد 
تس���تمر لعدة عقود. أما البكتيريا فهي 
موج���ودة بالقدر ال���ذي تتمكن فيه من 
النمو واالنقسام في مياه باردة وتحت 
ضغط عاٍل ج���دًا. إن »القاعيات« عالم 
قزم���ي ه���ش ومكبوح وليس���ت هناك 
طريق���ة لتخمين الع���دد الكامل لألنواع 
الموجودة، لكن م���ن المؤكد أنها تصل 
إلى ع���دة مئات من األل���وف بل وربما 
أكث���ر. ب���ل إن ج. فريدريك جراس���ل، 
أستاذ الحيوان بجامعة روتجرز، قدر 
عدد األنواع الحيواني���ة - بعد مراجعة 
للمعلوم���ات المتعلق���ة ب���كل العينات 
المأخوذة حتى عام 1991 - بعش���رات 
الماليي���ن. أما م���دى تن���وع البكتيريا  
وغيرها من الكائن���ات الدقيقة، فهو ما 

يتعذر وضعه في صياغ�ات رقم�ية.

وس���ؤال آخر مهم: كم ع���دد أنواع 
البكتيري���ا ف���ي العالم ؟ يق���در المرجع 
البكتيريولوجيا  المدرسي ليبرجي عن 
الص���ادر س���نة 1989، عددها بحوالي 
4 آالف نوع. لكن االعتقاد الذي س���اد 
دائم���ًا بي���ن علم���اء الميكروبيولوجيا 
هو أن الرق���م الحقيقي، والذي يتضمن 
األنواع غير المش���خصة، يتجاوز ذلك 
بكثير، وإن لم يكن باستطاعة أحد أن 
يخمن إلى أي مدى يؤيد هذا الرقم.. هل 
هو عشرة أضعاف؟ مائة ضعف؟ تشير 
البحوث األخيرة إل���ى أن اإلجابة ربما 

تكون عش���رة آالف ضعف على األقل، 
بعدد إجمالي يص�ل إلى ع�دة ماليين.

وقد قام���ت عالمت���ا الميكوبولوجيا 
جوكس���وير  جوس���تين  النرويجيتان: 
وفيجديس تورس���فيك بإجراء أبحاث 
عل���ى البكتيريا الخامدة داخ���ل البيئة 
الطبيعية، فأخذت���ا مقادير ضئيلة من 
التربة، من غاب���ة زان نرويجية قريبة 
م���ن معملهم���ا. وباس���تخدام سلس���لة 
متتابعة من الخطوات في االستخالص 
والطرد المركزي، قامتا بفصل البكتيريا 
من التربة وتنحية ال� DNA. وقد انتهت 
أبح���اث العالمتين النرويجيتين إلى ما 
يلي: وجد ع���دد يتراوح بي���ن 4 آالف 
و5 آالف نوع م���ن البكتيريا في جرام 
واح���د من تربة غابة ال���زان. وجد عدد 
مماثل م���ن األن���واع البكتيرية من ثفل 
المي���اه الضحلة للش���اطئ النرويجي. 
وكتبت جوكس���وير تقول: من الواضح 
أن علم���اء الميكروبولوجيا لن يفرغوا 
م���ن البحث لمدة قرنين. فإذا كان هناك 
8 آالف نم���ط ميكروب���ي ف���ي حفنتين 
م���ن الترب���ة مأخوذتين م���ن موقعين 
في النروي���ج، فكم عدد األن���واع التي 
ال تزال تنتظر االكتش���اف في المواطن 
الطبيعية األخرى المختلفة جذريًا؟ مرة 
أخرى ال أحد لدي���ه أدنى فكرة. ويبدو 
من المحت���م أن هناك مركب���ات جديدة 
كلية م���ن البكتيريا تنتظر االكتش���اف 
عند سطح قيعان البحار العميقة، وفي 
ثنايا أشجار الغابات المطرية، ووسط 
النفاية الطحلبي���ة للبحيرات الجبلية، 
وفي مختل���ف أرجاء العال���م في آالف 
المواق���ع التي ال تلف���ت انتباهنا عادة.   
ولق���د كش���فت عمليات الثق���ب األخيرة 
العميقة  المائي���ة  الصخرية  للطبق���ات 
في والية كارولينا الش���مالية عن أعداد 
هائلة من البكتيريا غير المعروفة على 
بع���د 500 مت���ر تحت س���طح األرض. 
واختلفت األنواع ما بين طبقة والطبقة 
التالية لها. ووجد ما يزيد على 3 آالف 
ش���كل، كلها جديدة على العلم. وهناك 
أيضًا عالم مجهول من البكتيريا وغيرها 

م���ن الكائنات الدقيق���ة داخل - وفوق - 
أجس���ام الكائنات األكبر حجمًا. وبعض 
هذه األنواع ضيوف محايدون، ال تضر 
مضيفيها وال تفيده���ا. على أن بعضها 
اآلخريس���اعد الٌمضي���ف ف���ي عملي���ات 
الهض���م، واإلخ���راج، بل وف���ي إنتاج 
الضوء بواس���طة التفاعالت الكيميائية 
المضيئة داخل أجسامها الدقيقة. وتصل 
فائ���دة بعض تلك األن���واع - وأهميتها 
الحيوية أحيان���ًا - إلى حد أن المضيف 
يحتف���ظ بخالي���ا وأنس���جة مخصصة 
لحملها، في الوق���ت الذي يلجأ فيه إلى 
خطوات معقدة لتسهيل عمليات التكاثر 
وتأمين االنتقال من جيل إلى آخر. ومن 
األمثل���ة الجيدة لهذه  الظاه���رة انتقال 
الحشرة  بواس���طة  والخمائر  البكتيريا 
 rostrotoccus iceryoids القش���رية
فالكائن���ات الدقيق���ة تنتقل إلى نس���ل 
الحشرة بواس���طة رقصة ثنائية بديعة 
اإليق���اع تجرى داخ���ل البويضة. كذلك 
فإن هن�اك ماليين األن�واع الحشرية ما 
تزال غير مدروسة، وأغلب هذه األنواع 
وربما كلها ت���ؤوي بكتيريا متخصصة. 
وهن���اك الماليين من األنواع الالفقارية 
األخ���رى، من المرجان إلى القش���ريات 
إل���ى قنديل البحر، في وضع مش���ابه. 
وهناك سالالت مختلفة من البكتيريا، 
بل وأنواع مختلفة، يمكنها أن تستبدل 
الجين���ات وبخاص���ة في أثن���اء فترات 
نقص الغذاء واألش���كال األخرى للشدة 
البيئي���ة. وأجيال ه���ذه األنواع قصيرة 
العم���ر ج���دًا، وه���ي تتي���ح لالنتخاب 
الطبيعي أن يمارس فعله في تصنيفات 
جديدة من الجينات خالل أيام وأحيانًا 
خالل ساعات، محولة الصفات الوراثية 
في ه���ذا المس���ار أو ذاك. وه���و ما قد 
ي���ؤدي إلى خلق أنواع جديدة، ويؤدي 
ه���ذا كله إلى القول أيض���ًا إن البكتيريا 
بوصفها  البيولوجي���ا  علم���اء  تنتظ���ر 
»الثقب األسود« لعلم تصنيف الكائنات 
العلماء  م���ن  )Taxonomy(، وقلي���ل 
هم الذي���ن حاولوا أن يحلم���وا - مجرد 
الحلم - بالطريقة التي يمكن بها دراسة 

وتحليل هذا التنوع واستخدامه.
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عل�م

النوم لتجنب البدانة

الفلفل يخفض نسبة الكوليسترول
أن  حديثة،  يابانية،  دراس��ة  أثبتت 
مهمًا،  غذائيًا  عنصرًا  يتضمن  الفلفل 
نسبة  خفض  ف��ي  ف��ع��ااًل  دورًا  يلعب 
اإلن��س��ان.  جسم  ف��ي  الكوليسترول 
بتجنب  المرضى  األطباء  ينصح  بينما 
نسبة  ارتفاع  لتفادي  الدسمة،  المواد 
في  عليهم  وسيلحون  الكوليسترول، 
المناسبة،  األغذية  بتناول  المستقبل 
إلى  إضافة  األفوكا..  السردين،  مثل 
الفلفل. قد يفاجأ البعض بأهمية فائدة 
نشرتها  التي  ال��دراس��ة  لكن  الفلفل، 
أشارت  للتغذية«،  األوروبية  »المجلة 
خفض  ف��ي  وفاعليته  أهميته  إل���ى 
في  يتسبب  ال���ذي  ال��ك��ول��ي��س��ت��رول، 
القلب  بأمراض  اإلصابة  احتمال  رفع 
الدراسة  وأوردت  الشرايين.  وتصلب 
اسمها  مادة  يتضمن  الفلفل  أن  نفسها 
»كابسايسين«، التي تعتبر مادة فعالة، 
وتساهم  »الحار«  طابعه  الفلفل  تمنح 

في خفض مادة الكوليسترول. 
وقد توصل الباحثون إلى هذه النتيجة 
عقب إجراء سلسلة تجارب على فئران، 
يتضمن  غذائي،  لنظام  إخضاعها  تم 

قبل  الكوليسترول،  من  عالية  نسبة 
»كابسايسين«،  مادة  إليه  يضاف  أن 
الكوليسترول،  خفض  في  ساهم  مما 
بمجموعة  مقارنة  ملحوظ،  بشكل 
ذاتها.  المادة  تتناول  لم  أخرى  فئران 
من  المستخرجة  المادة  ساعدت  كما 
مسببة  التهابات  خفض  ف��ي  الفلفل 
ألزمات قلبية. وينوي الباحثون إجراء 
القليلة  األشهر  في  نفسها،  التجارب 
لتأكيد  المرضى  بعض  على  القادمة، 
كما  إليها.  التوصل  تم  التي  النتائج 
بأن  ال��دراس��ة  على  القائمون  ص��رح 
كافيًا  يكون  لن  وح��ده  الفلفل  تناول 
الطبي  الغذائي  بالنظام  االلتزام  دون 
الرياضة  ممارسة  ودونما  المطلوب، 

بشكل منتظم. 
لطالما ارتبط الفلفل بأفكار سلبية عن 
قيمته الغذائية، لكن الدراسات العلمية 
المساعدة  في  أهميته  أثبتت  الحديثة 
الداخلية،  االل��ت��ه��اب��ات  ت��ج��اوز  على 
م��ن سرطان  ال��ج��س��م  ح��م��اي��ة  وف���ي 

البروستات.

النوم  أن  إلى  أميركية  دراسة  أشارت 
قد  اليوم  في  ساعات  سبع  من  أقل 
يتسبب في رفع إمكانية بدانة الجسم، 
الجينات.  بعض  على  تأثيراته  بسبب 
كما أن النوم بشكل كاف سيساهم في 
للجسم.  الطبيعي  الوزن  على  الحفاظ 
جامعة  عنها  أعلنت  التي  الدراسة 
»مجلة  ونشرتها  األميركية،  واشنطن 
تقر  األميركية«،  الطبية  األكاديمية 
في  تفاعالتها  ونتائج  الجينات،  بدور 
ساعات  »النوم  الجسم.  وزن  زيادة 
الوزن،  زيادة  في  الجينات  يدعم  أقل 
تقول  دورها«  زيادة  في  ويساهم 
باحثة في علم  ناتانيل واستو، وهي 
البحث  فريق  من  وواحدة  األعصاب، 

المشرف على الدراسة نفسها. وتوصل 
سلسلة  بإجراء  النتيجة  لهذه  العلماء 
حقيقيين  توائم   604 مست  تجارب 
و484 توأمًا غير حقيقي، يبلغون 37 
سنة، خضعوا لمعدل نوم يقارب سبع 
أقل  ينامون  الذين  اليوم.  في  ساعات 
من سبع ساعات تم تصنيفهم في خانة 
والعاديون  القصير،  النوم  أصحاب 
ساعات،  و9   7 بين  ينامون  الذين 
والنائمون الكبار إذا تجاوزوا 9 ساعات. 
أقل  ينامون  الذين  أن  النتيجة  وأبانت 
يرفعون نسبة الخطر الجيني، وتفاعل 
الجينات، مقارنة بالذين ينامون بشكل 
العلماء إلى  عادي أو أكثر. حيث أشار 
أن النوم أقل من المعدل يتسبب في عدم 

توازن الجينات، وللنوم جيدًا ينصح 
مع  خفيف،  عشاء  بتناول  العلماء 
الخضراوات وقلياًل من البروتين بين 
وااللتزام  مساء،  والتاسعة  السابعة 
نهاية  بين  ساعتين  حوالي  بفارق 
الدراسة نفسها  األكل والنوم. وتشير 
النوم 10 ساعات يوميًا  إمكانية  إلى 

لمن أراد جسمًا أكثر نحافة.
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دوحة الع�ضاق

أ لي أنا تقوُل هذا يا اْبَن الُمتَمنِّية؟

نزار عابدين 

به العوائق في خدورهن )الحرائرفي مهاجعهن(، عليَّ بنصر بن 
حجاج، فأتي به، فإذا هو أجمل الناس وجهًا وأحسنهم َشعرًا، 
فقال عمر رضي اهلل عنه: عزيمة من أمير المؤمنين لتأخذن من 
شعرك، فأخذ من شعره فخرج وله وجنتان كأنهما شقتا قمر، 
فقال: اْعتَ�ّم )ضع العمامة(، فاْع�تَ�مَّ ففتن الناس بعينيه، فقال 
عمر رضي اهلل عنه: واهلل ال تساكنني ببلدة أنا فيها، ثم أمر له 

بما يصلحه وسيَّره إلى البصرة.
عمه  بني  من  السلمي  مسعود  بن  مجاشع  على  نصر  نزل 
فأكرمه، وكانت زوج مجاشع تدعى شميلة، وكانت من أجمل 
النساء، فتولعت بنصر وتولع بها، وكان مجاشع أميًَّا، فكتب 
لها نصر يومًا في األرض: »أحبك حبًا لو كان فوقك ألظلَّك أو 
تحتك ألقلَّك«. فكتبت هي »وأنا«، فقال مجاشع: ما قال؟ قالت: 
يقول ما أحسن داركم، فقلت وأنا، قال مجاشع: ما هذا لهذا، 
فقرأها،  الكتابة صحفة، فحين أصبح دعا غالمًا  وجعل على 
لك،  أوسع  وراؤك  قم  خير،  عن  َسيَّرك  ما  عمر  إن  فقال: 
ليميين، وَضِنَي من حب شميلة،  السُّ إلى منازل  فنهض خجاًل 
إليه  باليًا، فقال لشميلة: قومي  فبلغ مجاشعًا فعاده، فوجَدُه 
فقال  قواه،  فعادت  صدرها،  إلى  وضمته  ففعلت،  فمّرضيه، 

بعض الُعواد: قاتل اهلل األعشى كأنه شهد أمرهما فقال:

        لو اأ�ْضنَدت َمْيتاً اإىل �ضدرها         

عاد ومل يُ�ن�ق�َ�ل اإىل قاب�ِر   

د فيه حتى مات. فلما فارقته عاد إلى مرضه ولم يزل يتردَّ
عفا الخليفة عن »المتمنية« لكن المجتمع لم يعُف. في زمن 
مروان،  بن  الملك  عبد  الزبير على  بن  اهلل  عبد  ثار  أمية،  بني 
رجم  أن  بعد  وصلبه  فقتله  يوسف،  بن  الحجاج  إليه  فأرسل 
يومًا  الملك  عبد  مجلس  الحجاج  وحضر  بالمنجنيق.  الكعبة 
وعروة بن الزبير عنده يحدثه ويقول: قال أبو بكر كذا، وسمعت 
أبا بكر يقول كذا، يعني أخاه عبد اهلل بن الزبير، فنافق الحجاج: 
أعند أمير المؤمنين تكّني أخاك المنافق ال أمَّ لك؟ )والتَّْك�نية عند 
أمَّ  المتمنية ألي تقول ال  ابن  العرب تكريم( فقال له عروة: يا 
وعائشة؟  وأسماء  وخديجة  الجنة صفية  عجائز  ابن  وأنا  لك 
رسول  عمة  العوام،  بن  الزبير  أم  المطلب  عبد  بنت  )صفية 
أمهات  أولى  بنت خويلد  عليه وسلم، وخديجة  اهلل  اهلل صلى 
المؤمنين، وعائشة بنت أبي بكر، وأختها أسماء ذات النطاقين 
جميعًا(،  عنهن  اهلل  رضي  وعروة،  اهلل  عبد  وأم  الزبير  زوج 

وصارت المتمنية مثاًل.

     هْل من �ض�بيٍل اإىل خمٍر فاأ�ض�ربُه�ا؟      

    اأم هْل �ضبيٌل اإىل ن�رِص بِن حّجاِج؟ 

       اإىِل ف�تًى ماِج�ِد االأَْع�راِق ُم�ْق�ت�بَ�ٍل         

اِجي تُ�ُه يف احلاِل�ِك الدَّ يُء ُغرَّ    تُ�ضِ

َتُُه                ِنْعَم الفتى يف ظالِم اللَّيِل نُ�رصْ

   لِ�باِئ�ٍس اأَو مِل��ْض�ِك�ي�ٍن وُم�ْح�ت���اِج

األنف وصغره(، وقيل  )والّذلَ��ف قصر  الذلفاء  اسمها  قيل   
اسمها الفارعة )الطويلة الشعر كثيفته(، وقيل اسمها الفريعة، 
واإلجماع أنها بنت همام، ولم تكن تدري أن عمر بن الخطاب 
استدعاها  إنه  قيل  فسمعها.  المنورة  المدينة  أزقة  في  يُع�س 
شيئًا،  لها  يفعل  لم  وقيل  بالعصا(،  بالدُّرَّة)ضربها  وخفقها 
له  فأنجبت  الثقفي،  فتزوجها يوسف  المغيرة طلَّـقها،  ولكن 
تشرب  أن  تمنت  ألنها  المؤمنين  أمير  يعاقبها  لْم  لَم  الحجاج. 

الخمر؟ ال ندري. وخافت المرأة عقاب الخليفة فأرسلت إليه:

    ُقْل لالإماِم الذي تُخ��َضى بََواِدُرُه:        

   ما يل َول�لخم�ِر اأْو ن�ض�ِر بِن حّجاِج

     اإين غ�َنيُت اأبَا َحف�ٍس بَغرِيِهما         

   �رْصِب احَلليِب َوَطْرٍف غرِيه �ضاجي

     اإّن الَهَوى ِذّمُة التّ�قَوى، ف�ق�يّ�َدُه         

َحت��ى اأَق����ّر باإجَل�����اٍم َواإ�ض������َراِج   

ٌَّة مل اأِط�ْر ف�يه�ا بِ�طاِئ�رٍة                اأْم�ني�

والنا�ُس من هالٍك فيه�ا ومن ناجي   

     ال جتَعِل الظّن َحّقاً، اأْو تُ�بَ�يّ�نَُه،        

   اإّن ال�ّض�بيَل �َض�بي�ُل اخلاِئِف الّراجي

قيل في بعض المصادر إن الخليفة عفا عنها بعد أن شهدوا 
عن  إال  يكون  ال  العفو  إن  الخليفة؟  عفا  فعمَّ  بالعفاف،  لها 
ذنب،فهل التمني واألحالم ذنب وجريمة؟ لكن الخليفة لم يعف 
عن نصر بن حجاج مع أنه ال ذنب له، وهل الُحسن والوسامة 

ذنب؟
فقال عمر رضي اهلل عنه: ال أرى معي في المدينة رجاًل تهتف 
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ذكريات عربت

جمال الشرقاوي

الصحافة  مهندس  بأنه  الحمامصي  الدين  جالل  عرف 
المسطرة.   ( الهندسية  األدوات  أدخل  الذي  فهو  المصرية، 
المثلث. البرجل ( في اإلخراج الصحافي. وبدأ حياته الصحافية 
التي  »الزمان«  جريدة  تحرير  رئاسة  توليه  منذ  وشهرته 
أصدرها »ادجار جالد باشا«.. مرتبطًا سياسيًا باالرستقراطية 
المصرية، ممن كانوا يوصفون ب� »جماعات أصحاب المصالح« 
أو أحزاب األقلية التي ناصبت »الوفد«، حزب األغلبية الوطنية 
والشعبية، العداء. وتعرض قبل ثورة يوليو 1952 لالعتقال 
قرر  وعندما  السادات.  وأنور  صبري  موسى  مع  السياسي، 
األخوان مصطفى وعلي أمين إصدار »أخبار اليوم« عام 1944، 
األسبوعية  الجريدة  تأسيس  في  شاركوا  خمسة  أحد  كان 

الجديدة.

ثم  كثيرة،  مواقع  في  الحمامصي  وتنقل  األيام..  ودارت 
عاد ليكون أحد رؤساء تحرير »األخبار«، وكنت أحد محرريها. 
يتبادل  كان  السياسي.  االختالف  رغم  الشديد،  إعجابي  أثار 
كان  الصباحي.  التحرير  اجتماع  رئاسة  صبري  موسى  مع 
االجتماع  فيأتي  العالية.  بالمهنية  يتميز  صبري  موسى 
قارئًا بدقة كل صحف الصباح، وتقرير المقارنة بينها، الذي 
فهمي.  مجدي  ثم  اهلل  عبد  العزيز  عبد  الصحافيان  يعده  كان 
المحرر  واسم  تنفذ،  أن  يرى  التي  للموضوعات  ومقترحاته 
أو المحررة التي يرى أن تتولى التنفيذ. أما جالل الحمامصي 
من  بنا  تنتقل  ممتعة،  محاضرة  إلى  تتحول  رئاسته  فكانت 
الصحافة  لرسالة  األوسع  اآلفاق  إلى  الساعة  موضوعات 
ودور الصحافي، بما يترك أثرًا عميقًا في نفوسنا.. واعتزازًا 

عميقًا بمهنتنا وعملنا.

كان جالل الحمامصي واحدًا من جيل الصحافيين العظام.. 
جيل األساتذة. وقد تميز بصفة خاصة في أستاذيته بقدر من 
الشموخ والرفعة.. واالعتزاز الذي يقرب من الوله بالمهنة. وقد 
بث هذه الروح التي تمزج بين الجدية الصارمة، والرومانسية 
الحالمة في كل من عمل معه، وعندما استقبلنا في »األخبار« 
دفعة من تالميذه في كلية اإلعالم، شعرنا بوضوح بالنوعية 
المتميزة لهؤالء الشبان والشابات. اآلن أفراد هذه الدفعة هم 
قادة »أخبار اليوم« في قمتها وأهم مواقع العمل. ونفس الشيء 

بالنسبة للذين انتقلوا للتليفزيون ووزارة الثقافة.

في أحد األيام احتجت أن أتحدث إليه في موضوع. اتصلت 
باب  على  أصبحت  وعندما  المجيء،  في  استأذنه  بالتليفون 
فبادرني  دخلت.  أدخل..  قال:  وعندما  الباب..  دققت  مكتبه 
معاتبًا: أتستأذن ياجمال لتأتي ؟.. أنت تأتي مباشرة.. تضرب 

الباب برجلك وتدخل..

كان هذا تقديره للصحافي.. أي صحافي. بينما كنا نحن 
يكن  لم  الذي  وعمله  بشموخه  فرضه  عال،  مكان  في  نضعه 
حملة  يشن  كان  األجيال.  مختلف  من  تالميذه  على  به  يبخل 
في عموده اليومي »دخان في الهواء« مطالبًا بعزل رئيس أحد 

البنوك، استمرت أيامًا طويلة.

عمودك  عنوان  أن  يدهشني  الحمامصي:  لألستاذ  قلت 
تتوقع  فماذا  أنه كالم ضائع..  الهواء« مما يعني  »دخان في 
مصريًا،  ليس  أنه  خاصة   ،»...« ضد  الحملة  مواصلتك  من 

ودولته بالتأكيد تسانده، ولن تقبل بعزله..؟

تعبير  فمن حقي.. وهو  العنوان  أما  العنيد:  األستاذ  قال 
احتجاجي يعني أن ال أحد يسمع، وما من مجيب. لكن، ورغم 

جالل الحمامصي:
 اكتب حتى تصيب هدفك
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إن  ؟..  نتركهم.. ونسكت  المسؤولين.. هل  مباالة  سلبية وال 
يكتب،  ويظل  الالمباالة،  هذه  يتحدى  أن  الصحافي  واجب 
قوة  عناصر  بإضافة  المسؤولين،  على  الخناق  ويضيق 
لموقفه، حتى يضع من يكتب عنه في أشد حاالت الحرج، مما 
يجعله مكشوفًا تمامًا أمام الرأي العام. اكتب يا جمال مادمت 
تؤمن بالقضية التي تكتب عنها.. وواصل الكتابة حتى تصيب 

هدفك.

في اليوم الخامس والخمسين من النشر أقيل هذا المسؤول، 
راجعته، بعد تردد: أستاذنا جالل بك.. لقد اتبعت هذا األسلوب 
نفسه وأنا من أشد المعجبين به في قضية الذمة المالية لجمال 
أكثر  أال يجعلك، ويجعلنا  أنك خسرتها،  الناصر وأظن  عبد 

حذرًا ؟

لم يغضب، وإنما سرح بعيدًا لحظات.. ثم أجابني..

كان جالل الحمامصي قد خاض معركة عنيفة جدًا.. طويلة 
ونالت  كتاب.  إلى  اليومي  الهواء«  في  »دخان  من  نقلها  جدًا، 
الحملة تأييدًا واسعًا من كل من كانوا يختلفون مع ثورة يوليو 
والعهد الناصري. اتهم جمال عبد الناصر باالستيالء لشخصه 
على مليون جنيه، قدمها ملك السعودية منحة لمصر. لكن بعد 
كل هذه الحملة الشعواء، شهد رجال الحكم في عهد عبد الناصر 
أن جمال عبد الناصر لم تدخل في ذمته المالية الخاصة هذه 
التي  المعلومة  وأن  العامة،  الخزانة  إلى  آلت  وإنما  المنحة، 
بنى عليها الحمامصي حملته كانت التباسًا بين أمرين، األول: 
أن الملك السعودي قدم مليون جنيه فعاًل، وأن المبلغ وضع 
كان  الحساب  هذا  أن  الثاني   – الناصر  عبد  في حساب جمال 
حسابًا  وليس  الجمهورية،  رئيس  الناصر  عبد  جمال  باسم 

شخصيًا لجمال عبد الناصر.

قال األستاذ الحمامصي: صحيح يخسر الصحافي معركة.. 
فيما يكتب،  الميدان، ومادام صادقًا  لكن هذا ال يجعله يترك 
أي  من  ذاتيًا  ال غرض  إليه،  يهدف  الذي  الغرض  في  مخلصًا 
قضية  وفي  المهني.  واجبه  يؤدي  فهو  للكتابة،  يدفعه  نوع 
تلقيتها  التي  المعلومات  أن  اتضح  الناصر  عبد  جمال  ذمة 
كانت واضحة وقوية بالنسبة لي، وفي نفس الوقت لم يكن 
واضحًا، ليس بالنسبة لي فقط، وإنما للكثيرين ممن يوصفون 
الشخصي  الحساب  بين  الفرق  األمور..  ببواطن  بالعالمين 
للمسؤول األول.. وحسابه بصفته كرئيس عن دولة، كما لم 
أن  أخرى،  لدولة  منحة  دولة  تقدم  عندما  لماذا  واضحًا  يكن 
تمنحها لرئيس الدولة، أو باسمه. وربما تكون الحملة أخفقت 
في إصابة جمال عبد الناصر، لكنها نجحت في الكشف عن هذه 
جدية  تنتج  إيجابية  نتائج  جاد  عمل صحافي  فلكل  األمور، 

البحث عن الحقيقة في حد ذاتها.

جالل  المعلم  األستاذ  درس  من  الفائدة  عظيم  استفدت 
الحمامصي. فحرصت على أال اكتب إال في الموضوعات التي 
أتابعه مصممًا  الموضوع ثم  أفتح  الوطن والشعب. وأن  تهم 

على الحصول على نتيجة.. أو كما قال لي األستاذ الحمامصي: 
بمحصول  للنهوض  حملة  تابعت  وهكذا  الهدف.  تصيب  حتى 
على  سنة  بعد  سنة  لنا،  االستراتيجية  األهمية  ذي  القمح 
مدى ربع قرن. وغير ذلك من الموضوعات، وأنصح زمالئي 
يتابعوا  بل  األمر.  ينتهي  ثم  وينشروا..  يكتبوا  بأال  الشباب 
و»مافيش  والالمباالة..  السلبية  متحدين  موضوعاتهم، 
مصادرهم،  يتركوا  وإال  المتابعة..  على  باإلصرار  فايدة«.. 

وأصحاب األفكار الجديدة، أو المشاكل، بمجرد النشر.

رشح  الصحافيين،  لنقابة  االنتخابية  الدورات  إحدى  في 
الحمامصي نفسه نقيبًا، أمام إبراهيم نافع.. وترشح مدعومًا 
من حزب التجمع والناصريين الصحافي القدير والنقابي العتيد 
وصديقي  زميلي  رجوت  المراغي.  محمود  النبيل  واإلنسان 
أبدى  الحمامصي.  جالل  لصالح  ينسحب  أن  المراغي  محمود 
الناصر.  عبد  جمال  ضد  الحمامصي  بحملة  مذكرًا،  دهشته 
قلت نحن ال نحكم على بعضنا كأعضاء في نقابة الصحافيين 
والقدرات  المهنية،  بالكفاءة  وإنما  السياسية،  بمواقفنا 

النقابية.

قوة  إلى  مستندًا  نافع  إبراهيم  بين  المنافسة  وتواصلت 
بقوى  مدعومًا  المراغي  ومحمود  والمادية..  البشرية  األهرام 
سياسية لها وزنها.. والحمامصي الذي يحيط به فقط تالميذه. 
وكان كلما تكلم رأيت فارسًا نبياًل.. يتحدث عن حرية الصحافة 
لهذا  اعطوا فرصة  وأرجو زمالئي:  وعظمة رسالتها.. وكنت 
عصارة  ونقابتها،  للمهنة  ليقدم  عمره،  آخر  في  الفارس، 

تجربة حياته في بالط صاحبة الجاللة.

رحم اهلل جالل الدين الحمامصي.
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�صفحات مطوية

معركة بني �شيد قطب وحممود �شاكر 

نيابة عن م�شطفى �شادق الرافعي والعقاد

منذ خمسة وسبعين عامًا وبالتحديد في 10 مايو/أيار 
1937 استيقظ الكاتب والشاعر واألديب مصطفى صادق 
الرافعي عند أذان الفجر، وكان يشعر بآالم جمة، فجلس 
يق���رأ بعضًا م���ن آيات الق���رآن الكريم، وبع���د محاوالت 
عالجي���ة قام بها نجله الطبيب محمد ولم تفلح، رحل هذا 
الطود الشامخ في صباح اليوم ذاته بعد أن أثرى الحياة 
األدبية المصرية والعربية بمدد أدبي وثقافي كبير، بدأه 
ب� )إعجاز القرآن(، و)تاريخ آداب العرب(، و)تحت راية 
القرآن المعركة بين القديم والجديد(، ثم )كتاب المساكين( 
و)حديث القمر(، و)رس���ائل األحزان والحب(، و)السحاب 
األحم���ر(، ثم )ديوان الرافعي ثالثة أجزاء( باإلضافة إلى 
ديوان )النظرات(. وكان قد كتب )النشيد المصري الوطني( 

الذي تغنت به أجيال عديدة في المدارس المصرية. 

رح���ل إذن مصطفى صادق الرافعي ودفن جوار أبويه 
في مقبرة الرافعي بطنطا، ولم يش���يعه إال عش���رات من 
زمالئه الموظفين في محكمة طنطا وبعض جيرانه، ومنذ 
ذلك الوقت لم تحتف به المؤسس���ات الثقافية العمالقة، 
رغ���م قيم���ة وأهمية الرافع���ي الكبيرة ف���ي تاريخ األدب 

العربي عمومًا.

والجدير بالذكر أن الرافعي من أصول س���ورية، ولكن 
وال���ده قد أنجبه في مصر وتعل���م فيها والتحق بالمحكمة 
الش���رعية ط���وال حيات���ه بع���د أن حصل على الش���هادة 
االبتدائية، وبدأ حياته شاعرًا ثم اتجه للنثر، وتفوق فيه 
تفوقًا ملحوظًا، ويعتبر من أصحاب األس���اليب المرموقة 

والمؤثرة مثله مثل العقاد وطه حس���ين وسالمة موسى 
وغيرهم من أعالم القرن العشرين. 

وتعتبر كتاباته النثرية مثل )أوراق الورد(، و)السحاب 
األحم���ر(، و)حديث القمر( من عالم���ات النثر الرفيعة في 
ذل���ك الزمن، وهناك كتابات كثيرة عنه من أعالم عصره 
مثل أحمد حس���ن الزيات صاحب ومدير مجلة الرس���الة، 
وفيليك���س فارس، ومحمد س���عيد العري���ان رفيق دربه 
المخلص األمين، والذي كتب سلسلة مقاالت عنه في مجلة 
الرسالة بعد رحيله مباشرة، ويعتبر هذا الكتاب المرجع 
الرئيسي لحياة الرافعي، وسرد فيه العريان تفاصيل لم 
تكن الحياة األدبية والثقافية المصرية تعرف عنها شيئًا، 
خاصة تفاصيل عالقته العاطفية باألديبة، اآلنسة )مي( 

والتي كتب لها معظم رسائله المنشورة.

رغ���م أن الكت���اب كان يتح���دث بأمانة ش���ديدة، ودقة 
واضحة، إال أن العريان كان منحازًا جدًا الس���تاذه، وكان 
من الممك���ن أن تمر المقاالت مرورًا عادي���ًا كما تمر معظم 
المقاالت المنش���ورة في المجل���ة، إال أن العريان تعرض 
للعالق���ة العدائية التي كانت بي���ن الرافعي والعقاد، ففي 
الحلق���ة 26 كتب العريان عن تع���رض الرافعي للعقاد في 
ديوان���ه )وحي األربعي���ن( وكانت العالقة بي���ن الرافعي 
والعقاد ش���ائكة منذ وقت طويل عندم���ا التقى االثنان في 
مستهل عش���رينيات القرن الماضي في مجلة)المقتطف(، 
وكان الرافع���ي قد أص���در كتابه )عن اإلعج���از القرآني(، 
فسأل الرافعي رأي العقاد في الكتاب، فأجابه العقاد بما لم 

�سعبان يو�سف - القاهرة
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يعجب الرافعي، والرافعي كان أصم، وكان يتبادل الحوار 
م���ع محدثه بالكتابة على ال���ورق، وعندما لم يعجب رأي 
العقاد الرافعي سأله األخير: إنك تجحد فضل كتابي، فهل 
تراك أحس���ن رأيًا من سعد زغلول؟( فكتب له العقاد: )وما 
سعد؟ وما رأي س���عد(؟ عند ذلك قبض الرافعي بأصابعه 
على الورقة التي دون فيها العقاد رأيه المس���تخف بسعد 

عندما كان )سعد( هو زعيم األمة األول بال منازع.

وقال الرافعي للعقاد: هل تستطيع أن تجهر برأيك في 
س����عد على صفحات الجرائ����د؟ ورد العقاد من فوره على 
الرافعي قائاًل: اسألني هذا السؤال في جريدة من الجرائد، 
وس����يكون جوابي ماذكرته لك اآلن، وهكذا بدأت معارك 
ضارية بين االثنين ش����هدتها عدة مجالت وصحف حول 
أفكار وكتابات وأش����عار كثيرة، ومافعله العريان مجرد 
نكء لجراح قديمة، لكن اهلل كان قد اختار أحد طرفيها إلى 
جواره، ورغ����م رحيل الرافعي إال أن تالميذه موجودون 
بق����وة، متنفذون بالصح����ف والمجالت وكافة وس����ائل 
الثقافة المتعددة، لذلك كان مقال العريان مفجرًا لمعركة 
جديدة لكنها بين آخرين، ويص����ف العريان العالقة بين 
العقاد والرافعي قائاًل: )العداوة بين الرافعي والعقاد من 
العداوات المش����هورة بين أدباء الجي����ل، ولها أثر أي أثر 
فيم����ا أنتج كل من األديبي����ن الكبيرين في أدب الوصف، 
وال تداني هذه العداوة في الشهرة إال العداوة بين الرافعي 
وطه حس����ين( ولذلك كان العزف على ه����ذا الوتر مجددًا 
مج����ااًل لمعركة أخرى امتدت في الزمن، وتوس����عت بين 

أكثر م����ن مطبوعة وأكثر من كاتب، لك����ن طرفيها التزما 
الصمت، لكون أحدهم����ا قد رحل واآلخر )أي العقاد( كان 
هناك من ينوب عنه بضراوة، وهو الشاعر والناقد سيد 
قطب، وكان س����يد قطب أحد تالميذ وأتباع العقاد بشدة، 
وكان يعتبر العقاد أكبر الش����عراء دون منازع فيقول في 
هذا السياق: )قد يكون هناك كتاب يتقاربون مع العقاد، 
ولكن ليس هناك ش����عراء في لغ����ة العرب يتقاربون مع 
العقاد ،-ويس����تطرد - ولقد كنت هممت بإصدار بحث عن 
الش����عراء المعاصرين، ونظرت في أدب جميع الشعراء 
األحي����اء -وأنا من بينهم- ولكن عاقن����ي عن إصداره أن 
ل����م أجد نقط اتصال بين العقاد الذي س����أكتب عنه أواًل، 
وبين جميع الش����عراء اآلخرين من الشعراء، الفرق هائل 
جدًا، وأكبرمما يتصوره األكثرون، بين طاقة هذا الشاعر 
والطاق����ات األخ����رى( هكذا وبش����كل مطل����ق يضع قطب 
العقاد في مكان ومكان����ة ال تدانيها مكانة أخرى، وأظن 
أن ه����ذه الروح اإلطالقية التي كانت تس����م حياة وتفكير 
ومنهج سيد قطب الزمته طيلة حياته، وهي ذات الصفة 
المش����تركة بين كل مراحل مس����يرته، ولكن سيد قطب ال 
يتف����رد بهذه الصفة وح����ده، لكن معظم صق����ور الحياة 
األدبية والثقافية كانوا يتمتعون بتلك الصفة، فتصدى له 
-على رأس من تصدوا- األديب والمحقق العالمة محمود 
محمد شاكر، وهو كان أيضًا ممن عرفتهم الحياة األدبية 
بمعركته الشهيرة مع طه حسين حول كتاب األخير )مع 

المتنبي( وكانت معركة ذات تداعيات كثيرة.
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مع نيلسون مانديال

في عام 1421 ه� /2000 م بعثت رسالة إلى الزعيم اإلفريقي 
نيلسون مانديال بعد أن فرغت من قراءة كتاب مذكراته )رحلتي 
العربية،  باللغة   1997 عام  الصادر  الحرية(  أجل  من  الطويلة 
ولقد ابتعُت�ُه من معرض الدوحة الدولي للكتاب عام 1999م. قمت 
المترجم  عنوان  على  لتدلني  الكتاب  طبعت  التي  الدار  بمراسلة 

اإلفريقي، ليدلني بدوره على عنوان الزعيم مانديال.
وبقيت على ذلك حتى ظفرت بعنوانه مع بداية عام 2000 م. 
وقد تالشت المعاناة التي أعقبت المحاولة بعد أن جاء صداها، 
إذ وصلت الرسالة وقرأها الزعيم البطل، ورد عليها في خطاب 
وتاريخ  س(  )ب  الجلواح    2000015 ب  س.  رقمه:  رسمي 
2000/6/15 وسأقتطف للقراء شيئًا من رسالتي إليه، ثم أذكر 
الرئيس:  فخامة  قصيرة:  ألنها  لرسالته،  مترجمًا  الكامل  النص 
وإسالمي  عروبتي  علمتني  مسلم  سعودي  عربي  مواطن  أنا 
ووطنيتي أن أحترم األبطال، وأتغنى بأمجادهم، وأفاخر بهم، 
وأعلم من حولي من أهل وأصدقاء أن يحتذوا بهم سلوكًا ومبدأ، 
الرئيس  فخامة  يا  إنكم  وأرض��ًا.  وعقيدة  جنسًا  اختلفوا  وإن 
وتقدير  إعجاب  رسالة  وه��ذه  الحديث،  العصر  هذا  رم��وز  أحد 
لكم، حرصت أن تكون بلغتي العربية، التي هي إحدى اللغات 
اإلنجليزية  للغة  التامة  إجادتي  مع  المتحدة  األمم  في  الرسمية 
لتكون  بالعربية  أردتها  لكن  وقراءة،  وحوارًا،  ونطقًا،  كتابة، 
أكثر تعبيرًا لمشاعري. إن هذه الرسالة التي تأتي بعد أن فرغت 
الحرية(  أجل  من  الطويلة  )رحلتي  الرائعة  مذكراتكم  قراءة  من 
نوعها  من  لي  إعجاب  رسالة  أول  هي  بالعربية،  المطبوع 
لرئيس دولة في العالم من مواطن عربي سعودي يؤمن بتبادل 
الثقافات العالمية في وجوهها المضيئة اإليجابية. إنكم موضع 
محبة وتقدير لدى الكثير من شعوب العالم، لنضالكم ومواقفكم 
السليمة، وحكمتكم المبنية على احترام حقوق اإلنسان، ويمكن 

أن يلمس ذلك كل من له اهتمام ومتابعة لجهودكم.
الرئيس: إن مذكراتكم تحمل قيمة تاريخية مهمة في   فخامة 
يشابهه  لمن  مثل  مضرب  يجعله  ما  اإلفريقي،  اإلنسان  مسيرة 
في الظروف، التي تالزم االحتالل والحصول على حريته. وفي 
كامل  شيء  كل  على  بحصولكم  وأمنيتي  بكم  اإلعجاب  معرض 
أمنية دافئة تجاه  وجميل.. تتفاعل منذ فترة طويلة في داخلي 
فخامتكم لم أستطع إسكاتها، منتهزًا فرصة كتابة هذه الرسالة 
)مجرد  فكرتم  أنكم  لو  وهي:  وبيانها،  لذكرها  لكم  اإلعجابية 
تفكير( باعتناقكم للدين اإلسالمي الرائع الذي يأخذ باألبطال من 
أمثالكم - في نظرنا - إلى أعلى درجات التقدير والخلود في هذه 

الحياة الدنيا وما بعدها، وتلك األمنية أتمناها لكل شخص غير 
ستكتمل   - اإلسالم  بدخولكم  -أي  وبذلك  قلبي  من  قريب  مسلم 
إن  إذ  النضالية،  مهمة جدًا في مسيرتكم  - حلقة  رأيي  - حسب 
اإلسالم وربما يعلم فخامتكم ذلك - هو دين حرية وحقوق إنسان 
ونضال ومودة ومحبة ورحمة وسعي نحو كل كمال شكرًا لكم.. 

ولكم تحياتي القلبية.
وصلتني  الجلواح،  محمد  »السيد  مانديال:  الرئيس  رد  وكان 
وتقديري  تحياتي  وأهديكم  كثيرًا  وأسعدتني  الجميلة  رسالتكم 
إنني  إرسالها.  على  وحرصكم  مشاعركم  على  الجزيل  وشكري 
والحرية  العدالة  عشاق  من  وأمثالك  أنك  رسالتك  في  لمست 
وأمثالي  يجعلني  ما  وهذا  واالستقرار،  األمن  وانتشار  والسالم 
حتى  أجله  من  والنضال  كله  العالم  في  لذلك  دعمنا  نواصل 
لمذكراتي  بقراءتك  سعادتي  بالغ  عن  أعرب  أنني  كما  النهاية. 
سيد  يا  أحييك  العربي..  محيطكم  في  اإليجابي  وحضورها 
الجلواح، وأدعوك لزيارتنا في دولتنا الحرة جنوب إفريقيا في 
الوقت الذي يناسبك، ولك شكري وتقديري وأمنياتي الجميلة«. 
ن. مانديال.
أجد  لم  ولكني  المعبر،  المقتضب  الجميل  برده  كثيرًا  فرحت 
في رسالته ما يشير أبدًا لدعوتي له باعتناق اإلسالم، وأحسب 
والباقي  شباكه،  في  ورميتها  إليه  الدعوة  هذه  أوصلت  أنني 
عليه، فقد قمت بما أراه واجبًا علّي في هذا األمر والموقف. وبعد 
نحو أسبوعين من تاريخ رد الرسالة اتصلت بي بالجوال إحدى 
حفيداته لتحييني ولتتأكد من وصول رسالة جدها إلي، وتؤكد 
الدعوة.. التي لم ألبها حتى اآلن لظروف ومشاغل كثيرة.. وقد ال 
يختلف معي أحد في اإلجماع الدولي على احترام وتقدير ومحبة 
المتشائمين  من  المعاصر حتى  األسطوري  اإلفريقي  الزعيم  هذا 
وفي   .) المؤامرة  )نظرية  في  جميل  شيء  كل  يُ��دِخ�لون  الذين 
الحقيقة.. فإن األمر في مجمله.. قد يتجاوز مجرد الدعوة العتناق 
اإلسالم، إلى الغرض األشمل، وهو إيصال صوت عربي إليه من 
العصر  هذا  في  إنسانًا  بوجوده  ويفخر  بمشواره  يشيد  الخليج 

المليء بالمتناقضات.
ختام مع القافية..:

ينت�ابن�ي �ض��وق اإلي�ِك  ي�ض�دين   

        ال يعرتيه نوى، واإن ط��ال امل��دى

ها قد اأتيتك يا حبيبة، فاح�ضني   

        قلباً يُِح�بُّ�ِك، وا�ضمعي منه ال�ضدى

محمد الجلواح
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ُحدِّد	تاريخ	ميالد	حافظ	إبراهيم،	بتقدير	من	القومسيون	الطبي،	في	
فبراير	من	عام	1872،	أما	وفاته		فكانت	في	يونيو،	أو	يوليو	1932،	
وقد	عاش	مسخرًا	شعره	لقضايا	وطنه،	فنالت	روحه	نصيبها	األوفر	من	

صفحات	الثورة،	وكسر	شوكة	اإلنكليز	والسلطان	العثماني.
على	 ولــد	 فهمي،	 إبراهيم	 القناطر	 مهندس	 ابــن	 حافظ	 محمد	 هو	
النيل،	وحول	هذه	الوالدة	يذكر	محمد	 متن	«ذهبية»	كانت	راسية	على	
اسماعيل	كاني	في	مقدمة	الطبعة	الثانية	من	ديوان	حافظ	مستندًا	إلى	
تعليق	أحمد	أمين	على	والدة	حافظ	بأنه	«كان	إرهاصًا	لطيفًا،	وإيماء	
طريفًا،	إذ	شاء	القدر	أال	يولد	شاعر	النيل	إال	على	صفحة	النيل».	وقد	
من	 لي،	 البورصه	 أحمد	 بنت	 هانم	 هي	 فأمه	 دمان،	 حافظ	 في	 اجتمع	

أسرة	تركية	أصيلة	سكنت	حي	المغربلين	الشعبي	بالقاهرة.
لم	يعش	حافظ	في	كنف	أبيه	طويًال،	فتواله	خاله،	متكفًال	بدراسته	
في	المدرسة	الخيرية،	حيث	تزامل	فيها	حافظ	مع	مصطفى	كامل،	وكانا	
على	صلة	قرابة	من	جهة	األم،	وكذلك	في	ما	بعد	على	صلة	في	الجهاد	
خاله	 نقله	 لما	 حافظ	 تمرد	 بوادر	 أولى	 كانت	 االحتالل.	 ضد	 الوطني	
الستكمال	التعليم	الثانوي	من	القاهرة	إلى	طنطا؛	فما	كان	يتلقاه	هناك	
من	دروس	لم	ينسجم	وميوالته،	فانصرف	إلى	الجامع	األحمدي	بطنطا،	
حيث	سيتشبع	بحلقات	الدرس	على	يد	األئمة	في	علوم	الفقه	والشريعة	
القدامى،	 الشعراء	 بدواوين	 ذاكرته	 فامتألت	 وآدابها،	 العربية	 واللغة	
وراح	يقرض	على	منوالهم،		إال	أن	خاله	لم	يكن	ليقبل	(حافظ)	شاعرًا،	
في	طنطا	 المحامين	 نقيب	 فتلقفه	 القطيعة،	 تأنيبًا	حتى	صارت	 فأنبه	
وجعله،	لفصاحة	بيانه،	مساعدًا	له.	ومن	مكتب	المحاماة	إلى	المدرسة	
المحاماة	 في	 بفشله	 قائل	 بين	 االنتقال	 تفسيرات	 تضاربت	 الحربية	
واألدب،	وقائل	بأن	حافظ	تأثر	بسيرة	البارودي،	ومهما	يكن	فقد	وجد	
حافظ	وظيفة	تدر	عليه	راتبًا	وفي	نفس	الوقت	يشبع	فيها	شغفه	األدبي	

في	وقت	لم	يكن	األدب	يدرأ	عن	حاجة	األديب.
في	عام	1891	تخرج	حافظ	ضابطًا	في	الجيش،	ثم	نقل	إلى	الشرطة	
ثم	إلى	الجيش	ثانية،	كما	خدم	في	السودان	زهاء	سنتين	وأحيل	على	
السوداني	على	كبار	 الجيش	 إبان	مشاركته	في	تمرد	 االستيداع	مرتين	

الضباط	الموالين	لإلنكليز.
عاد	حافظ	إلى	مصر	يائسًا	من	خدمته	في	الجيش،	فدخل	في	طور	
جديد	بعدما	ذاع	صيته	في	الشعر	الوطني	وكضابط	حر	جسور،	فقد	كان	
	محمد	عبده	ومصطفى	كامل	 الزعماء	على	رأسهم	 يتردد	على	مجالس	
وسالحًا	 وطنية	 ذخيرة	 شعره	 في	 وجدوا	 وقد	 زغلول..	 باشا	 وسعد	
يلهب	الشعور	الوطني،	تمهيدًا	للقيام	بالحركة	الوطنية،	وكانوا	له	دعمًا	

لما	طارده	اإلنكليز	وسدوا	في	وجهه	أبواب	الرزق.
1911	وشرف	 عام	 الكتب	 دار	 في	 األدبي	 للقسم	 رئيسًا	 عين	حافظ	
برتبة	البيكوية	في	1912	ثم	بنيشان	النيل	حيث	لقب	بشاعر	النيل،	لكن		
(حافظ)كان	يفضل	دائمًا	أن	يلقب	بالشاعر	االجتماعي.	بعد	وفاة		(حافظ)	
تنبهت	وزارة	المعارف	العمومية	في	مصر	إلى	أن	شعر	شاعرها	الكبير	لم	
يجمع	في	ديوان،	فعهدت	للجنة	من	األكاديميين	بجمع	قصائده	وشرحها	
في	ديوان	كان	مرجعه	ما	نشر	في	الصحف	والمجالت	من	شعر	حافظ.

وزارة	الثقافة	والفنون	والتراث
الدوحة	-	قطر

صدر	في	سلسلة	كتاب	الدوحة:
حافظ	إبراهيم

شاعر	النيل
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األونكتاد	بالدوحة

اقتصاد	أخالقي
خوان	غويتسولو

عن	شكري	وبولز
كارلوس	فوينتس

الماضي	المشمس
أهداف	سويف

هذه	حريتي

محاولة	للبحث	عن	كنز	السعادة	المفقود


